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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 604/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Wellitom Osorski 

Goulart, matrícula nº. 25149, do(a) Secretaria - 5ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente 

CIA nº. 0736185-83.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) RAILDA EUGÊNIA DE ARRUDA , matrícula nº. 

8656, Gestor Judiciário Substituto , lotado(a) na Secretaria - 5ª Vara Esp. 

de Família e Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 

07/01/2019 a 26/01/2019 (férias).

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

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 606/2018-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. 

0048713-33.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a)servidor(a) GLENDA RAMOS DE SOUZA, matrícula nº. 

26843, nomeado (a) pela Portaria n.º 232/2017/GRHFC, de 28/04/2017, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no 

Gabinete do Juiz – Turma Recursal Única - Comarca da Capital - SDCR, 

com efeitos a partir de 19/12/2018.

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

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 608/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 90 (noventa) dias de usufruto de Licença 

Médica, pelo Gestor Judiciário Edenirce Miranda Serafim Costa, matrícula 

nº. 296, do(a) Secretaria - 8ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0736256-85.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO, matrícula 

nº. 5612, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário Substituto, por 30 (trinta) dias, no período de 21/12/2018 

a 19/01/2019 (licença médica).

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

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 609/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra, matrícula nº. 12524, do(a) Secretaria - 9ª Vara Cível - 

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

0736283-68.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARTA BARRETO HIDALGO, matrícula nº. 

22992, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 9ª Vara Cível - 

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

Gestor Judiciário, no período de 07/01/2019 a 16/01/2019 (férias).

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

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 610/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 07 (sete) dias de usufruto de 

compensatórias, pelo Gestor Judiciário Katiúscia Marcelino Correia, 

matrícula nº. 10787, do(a) Secretaria - 1ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente 

CIA nº. 0736284-53.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ELIO GONÇALVES DA SILVA, matrícula nº. 

25296, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 1ª Vara Esp. de Família 

e Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 11/12/2018 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, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 612/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a disponibilização da servidora para nova lotação, que 

consta do expediente CIA nº. 0736318-58.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ELGINETE CRUZ DO NASCIMENTO DA SILVA, 

matrícula nº. 6971, Técnico Judiciário, na Central de Administração da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 11/12/2018, até seu retorno ao 

trabalho.

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

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 611/2018-GRHFC - ESTABELECER a escala de 

revezamento diário dos JUÍZOS CRIMINAIS que irão presidir as 

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA na Comarca de Cuiabá, para os meses de 

JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019, 

NOVEMBRO/2019 e DEZEMBRO/2019 contemplando todos os Juízes 

Titulares e Substitutos, da seguinte forma:

* A Portaria nº 611/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893467 Nr: 25542-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDML, ELLYSANDRA DE MELO LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYRIO CARDOSO NETO - 
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OAB:12.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

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

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

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

732,43 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três reais e quarenta 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e 

treze reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 319,00(trezentos e dezenove reais), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164281 Nr: 37667-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156741 Nr: 34597-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR FERREIRA DE ABREU

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090981 Nr: 6571-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA SUGIMOTO LEMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125610 Nr: 21162-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUID NOVACK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128063 Nr: 22177-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20830 Nr: 10883-37.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

R$410,63(quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154496 Nr: 1065-23.1983.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANAIR SANTINI, OLIVA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O, FRANCIANE APARECIDA DE CARVALHO CRUZ - 

OAB:4321/MT, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSMAR TEIXEIRA - 

OAB:9916/RS, Petronília da Silva Martins - OAB:2.981

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

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

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

R$257,43(duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184391 Nr: 30671-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45401 Nr: 10678-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DA COSTA PEREIRA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT

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

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

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

R$656,28(seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 1090-79.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

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

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

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

R$258,17(duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 11263-60.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3.786/MT, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

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

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

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

R$381,57(trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20491 Nr: 7210-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMIR DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

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

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

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

R$313,43(trezentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017893-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

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

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

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

prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZUAH TEXTIL LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

Visto. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Zuah Textil 

Ltda-Me contra Cleidiane Rodrigues de Miranda – ME, inicialmente em 

trâmite perante o Juízo da 11ª Vara Cível, remetida a esta Vara 

Especializada em Falência e Recuperação Judicial, por força de decisão 

monocrática proferida no Conflito Positivo de Competência Nº 

1013164-08.2018. Por força de decisão proferida pelo Juízo de origem, foi 

cumprido no endereço da Recuperanda A. L. de Miranda - ME, em 

23/10/2018, mandado de penhora que resultou na remoção da quase 

totalidade dos vestuários que compunham o estoque de produtos à venda 

das empesas em recuperação, levando ao fechamento das portas da loja 

Cental da Moda. Requer ao final a concessão de tutela provisória de 

urgência para a imediata restituição dos bens objetos da penhora e 

remoção efetivada nos presentes autos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido de Recuperação Judicial formulado pelas empresas A.L. 

de Miranda – ME, A. Manoella M. Pereira ME, Edineia Gomes de Souza ME e 

Maria Aparecida de Souza Cruz EIRELI, foi ajuizado em 11/09/2017, e teve 

deferido seu processamento em 18/09/2017. Em 11/12/2018, foi proferida 

decisão acolhendo o pedido de inclusão de outras empresas pertencentes 

ao mesmo Grupo Central da Moda, dentre elas a ora executada Cleidiane 

Rodrigues de Miranda-Me, em virtude da reconhecida consolidação 

consubstancial. Por ocasião da decisão que admitiu o ingresso das demais 

empresas na recuperação judicial, foi determinada a suspensão das 

ações e execuções promovidas contra as empresas que compõe o Grupo 

Central da Moda, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 

por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, com 

fundamento no disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05. Nesse passo 

vale destacar o disposto no art. 49, da Lei 11.101/05, in verbis: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos.” Ainda que se possa argumentar, que 

na data de ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em curso, a 

executada não integrava a lide, com seu ingresso deferido na mencionada 

decisão, o crédito que dá suporte à presente execução deve sujeitar-se 

aos efeitos da Recuperação Judicial, diante de sua anterioridade. Com 

efeito, estando a ora executada albergada pela proteção do prazo de 

blindagem a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, a presente 

execução deverá ser suspensa, a teor do que dispõe o art. 52, III; c/c o 

art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05. Por conseguinte, a ordem de penhora e 

remoção passa a ser indevida, em virtude de ter sido efetivada para 

satisfação de crédito sujeitos à Recuperação Judicial, não podendo a 

exequente receber os créditos que embasam a presente execução fora 

da Recuperação Judicial. Assim, em consequência da admissão da 

executada na Recuperação Judicial, deve ser acolhido o pedido formulado 

anteriormente pela executada para determinar a imediata restituição dos 

bens objetos da penhora e remoção ocorrida nesta execução, o que 

deverá ser efetivada no endereço da Loja Central da Moda, Av. São 

Sebastião, nº 2345, Bairro Popular, Cuiabá/MT, onde foi cumprida a ordem 

constritiva. Desde já AUTORIZO que o mandado de restituição seja 

cumprido, em regime de plantão, e por um dos Oficiais de Justiça 

Plantonista. A ordem poderá ser cumprida com o auxílio de força policial, 

se necessário, o que deverá ser devidamente certificado, salientando, 

ainda, que a diligência deverá ser efetuada de maneira prudente, a fim de 

se evitar excesso causador de constrangimento. Para fins de efetivação 

da medida, poderá a executada em conjunto com os Oficiais de Justiça 

entrar em contato com exequente, na pessoa de seu representante legal, 

Sra. Ana Cláudia (RG 7393109-SC), telefones: 0479925-2043, 

0473371-2727), bem como dos meirinhos responsáveis pela execução da 

ordem de penhora e remoção, Ernesto Yoiti Sakamoto (telefone 

99994-1444), e Guilherme Garcia Neto (telefone: 99985-9505), no sentido 

de obter informações sobre a localização dos bens em questão. Determino 

que o Sr. Judiciário expeça todo que for necessário para fins de 

cumprimento das medidas determinadas nesta decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico.

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1044082-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº. 1044082-66.2018.8.11.0041 Vistos. Pedido de 

Falência formulado por Paulo Pitaluga Costa e Silva Filho em desfavor de 

Gênus Editora, Gráfica e Comércio Ltda. Verifica-se que embora a parte 

autora tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita, não trouxe aos 

autos qualquer documento capaz de comprovar sua condição de 

hipossuficiência. Deste modo, intime-se a requerente para, em 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência, 

consoante disposto no art. 99, §2º, do CPC ou, ainda, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente demanda, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito e seu consequente arquivamento, 

nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo assinalado, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002487 Nr: 24467-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133385 Nr: 24344-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALVA BORGES MASCARENHAS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1256157 Nr: 23023-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

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

OAB:9229/MT, NATALIA MARTINS DE FREITAS - OAB:17460/O, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, ROSANA DIAS DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.104

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1315640 Nr: 12109-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, WILBER NORIO OHARA

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

CRISTOVÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326470 Nr: 14834-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO ANTONIO MARTINS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

OAB:14606/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1330063 Nr: 15647-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAZIA DE CARVALHO PIVA, GABRIELA DE 

CARVALHO PIVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MARCO ANTÔNIO ALBORGHETTI - OAB:20782/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338696 Nr: 17505-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENISSON MOURA DE JESUS, LUIZ ALEXANDRE 

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1346245 Nr: 19011-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO VERSALLI NETO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342519 Nr: 18316-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMA INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA ME, 

RICARDO GALDIOLI FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

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

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

OAB:7.187/MT

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

dias manifestar-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA

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

PANAMERICANO S/A, BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR LERMEN, ITAÚ 

UNIBANCO S.A, BANCO CITIBANK S.A., JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, 

BANCO DAYCOVAL S/A, RADIO FM MORENA LTDA, BANCO 

SANTANDER S/A, SAYBOLT CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, L. L. L. TRANSPORTES 

LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, BIC BANCO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, BANCO DO BRASIL, AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, REAL CAÇAMBA LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S. A, FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, SPERAFICO DA AMAZONIA S/A, PAULO ALVES 

PALHANO, ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA, AGEMED SAÚDE S/A, 

UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Cummins 

Vendas e Serviços de Motores e Geradores LTDA, KASSIANA 

CAPELEZZO PALHANO, DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E 

APARELHOS LTDA - ME, ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME, 

TIAGO ALVES PLAHANO, FORMAX AGROCIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, ANDRÉ 

ROBERTO MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANGÉLICA DEWES - 

OAB:OAB/RS 72.644, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, 

ARINE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

- OAB:14559, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, Danilo Romera Luqueze - OAB:OAB/ SP 

305.294, DÁRCIO VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EDUARDO J. B. MATWIJKOW - OAB:337406/SP, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2915, ENIO BASSEGIO - 

OAB:OAB/RS 14.976, Evandre Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MS, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5726-B/MT, 

Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, FADI HASSAN FAYAD KHODR - 

OAB:OAB/SP 344.210, FELIPE NOLETO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

27123, FLAVIA AGAPITO CAMPOS - OAB:167.249/RJ, FLÁVIO LÚCIO 

SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, GISELLE TONINI - OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752/RS, Hélio Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, 

HENRIQUE RUSCHEL - OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOSE VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - 

MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA 

E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - 

OAB:OAB/RS 55.788, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCIO 

KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - 

OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, 

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861, MARINA 

LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT RUGGIERO - OAB:OAB/SP 

207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - OAB:OAB/RS 86.789, Mario Cardi 

Filho - OAB:3.584-B, MIRELLA GUEDES CAMPELA - OAB:OAB/SP 

203.715, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NATALY DE SOUSA DIAS - 

OAB:48546, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 9845, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, PABLO CESAR NUNES BORGO GUIMARÃES - 

OAB:160.721/RJ, PAULO WAGNER PEREIRA - OAB:OAB/SP 83.330, 

RAFAEL BRIZOLA MARQUES - OAB:OAB/MT 76.787, RAFAEL LARA 

MARTINS - OAB:OAB/GO 22.331, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSANA DE SEABRA - OAB:98996/SP, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SANDRA DE SOUZA MARQUES 

SUDATTI - OAB:OAB/SP 133.794, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, 

SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT, STEFANY 
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FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO - OAB:388992/SP, THAÍSA GIMENES 

BRANCO - OAB:282.727 SP, THIAGO BARBOSA AZAMBUJA - 

OAB:OAB/RS 63410, TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - 

OAB:194.583/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo Rafael Costa Bernardelli, 

OAB/MT 13.411-A, advogado que se encontra com carga do processo 

registrado sob o código nº 847490, para que efetue sua devolução, no 

prazo de 03(três) dias, sob pena de sanções previstas em lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338675 Nr: 17492-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DO NASCIMENTO RAMOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338674 Nr: 17491-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO DOMINGOS DE CAMPOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338701 Nr: 17509-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNY RODRIGO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338682 Nr: 17495-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ANTONIO PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338694 Nr: 17504-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO AMARILIO DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840748 Nr: 45098-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO HOLZHAUSEN ROSA, DECIO JOSE TESSARO, 

ESCRITORIO AUDE, ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

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

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, tendo 

em vista que a procuração de fl. 07, possui poderes expressos tão 

somente para propor ação contra o INSS, sob pena de indeferimento da 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353584 Nr: 20177-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SOLANGE VIEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 06, possui poderes expressos tão 

somente para propor reclamação trabalhista, sob pena de indeferimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353585 Nr: 20178-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAGO SOARES SANTARINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE - 

OAB:5310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 3.800,71 (fl. 06), atualizado até 31/03/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 21/07/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269180 Nr: 27398-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON SADI FULBER - 

OAB:216B/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

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

esta Habilitação de Crédito e determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão no quadro de credores da recuperanda do crédito de 

titularidade do habilitante ANTÔNIO RICARDO, no valor de R$ 44.622,67, 

acrescido do valor referente ao FGTS, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público.Isento de custas.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176630 Nr: 42691-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

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

autos as vias originais dos contratos que foram mencionados pelo 

administrador judicial à fl. 200, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intimem-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111978 Nr: 15520-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à 

recuperanda BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 2.663,34, no quadro geral de 

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

A recuperanda pugnou pelo acolhimento parcial do pedido, a fim de que o 

crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e o 

administrador judicial opinou pela retificação da lista de credores para 

constar o crédito no valor de R$ 6.301,16. O Ministério Público entendeu 

pela não intervenção ministerial.

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos referentes à realização dos eventos de confraternização da 

Bimetal nos dias 20/12/2013 e 13/12/2014.

Ressalte-se ainda, que segundo o disposto no artigo 9º, II, da Lei do 

11.101/05, “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”, 

de modo que somente após o pagamento do valor principal dos credores 

quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o pagamento dos juros.

Assim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, I, da 

Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, e 

determino que seja retificado o crédito habilitado pelo ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, reconhecido 

pelos documentos que instruíram o pedido, no valor de R$ 6.301,16, na 

classe dos credores quirografários do quadro geral de credores da 

recuperanda BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Custas na forma 

da lei. Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201320 Nr: 5066-59.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

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

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

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

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

MELLO MARSANGO - OAB:56.947, JULIO CESAR LUCCHESI - 

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

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

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

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

MORAES - OAB:4933/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 Ante o exposto passo a fazer as seguintes deliberações:1) Conheço dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela terceira interessada, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, em vista subsistir os 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.023) e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.2) Em consonância com o 

parecer do Ministério Público, ACOLHO a proposta apresentada em 

conjunto pelas empresas COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO – 

COOPERTRADIÇÃO e J.M.F. GESTÃO EMPRESARIAL – EIRELI, por serem 

mais vantajosas para a massa falida. 2.1) Diante da URGÊNCIA, autorizo a 

Síndica a formalizar o contrato com as aludidas proponentes, nos termos 

indicados em sua manifestação, devendo o contrato ter vigência a partir 

de sua assinatura, sem prejuízo da juntada aos autos da minuta 

devidamente firmada, para que seja homologado por este Juízo.Após, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198326 Nr: 4060-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA DE MATOS MOREIRA, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

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

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

OAB:7.187/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

KÁSSIA DE MATOS MOREIRA, no quadro de credores da falida, para no 

valor de R$ 19.531,23, classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1265368 Nr: 26157-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

- OAB:9764-A, ROBSON WILKENS FARIAS MELGAREJO - OAB:7431

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

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

OAB:7.187/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, para no 

valor de R$ 102.314,82, classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293464 Nr: 5995-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - 

OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

EDSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, no quadro de credores da falida, 

para no valor de R$ 6.776,44, classificado como trabalhista.Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258784 Nr: 23941-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO OSMAR LARA DE ALMEIDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARIO OSMAR LARA DE ALMEIDA, no quadro de credores da falida, para 

no valor de R$ 16.367,59, classificado como trabalhista.Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1280901 Nr: 2126-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALICE DE MELO OLIVEIRA, CARLA HELENA GRINGS

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

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, CLEOMAR FERREIRA SILVA - OAB:15.495-B

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

ANALICE DE MELO OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto à recuperação judicial da empresa DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 3.646,00, no quadro geral 

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

necessários.

A recuperanda manifestou às fls. 51/53 favorável ao pleito da autora. 

Manifestação da administradora judicial às fls. 55/57. Parecer do Ministério 

Público (fls. 59/62).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.519,00, mais R$ 729,61 

de FGTS, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

00011211-39.2016.5.23.0004.

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

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

determino que a administradors judicial proceda à inclusão do crédito de 
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ANALICE DE MELO OLIVEIRA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 6.519,00, mais R$ 729,61 de FGTS, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198511 Nr: 4120-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI FERREIRA SALLES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, trazer aos autos 

o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data da decretação 

da falência (22/10/2014), sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199436 Nr: 4506-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR SILVA SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 21/22, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1207975 Nr: 7759-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR APARECIDO BEZERRA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - 

OAB:19.201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

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

 Visto.

VALDENOR APARECIDO BEZERRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA ME E OUTRAS (CÓDIGO 988084), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 13.651,29, no quadro geral 

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

necessários (fls. 08/13).

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de 

R$ 9.754,66 (fls. 32/45 e 49).

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

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 13.651.29, resultante 

dos autos nº 0063316-16.2014.811.0001.

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

crédito do habilitante é de R$ 9.754,66, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

VALDENOR APARECIDO BEZERRA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 9.754,66, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1033018 Nr: 38134-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DAS EMPRESAS DO GRUPO 

ECONÔMICO COTTON KING

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

OAB:684-COREC, ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:19015

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

OAB:9229/MT

 Visto.

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI ingressou perante este Juízo com 

EMBARGOS DE TERCEIRO em desfavor da MASSA FALIDA DAS 

EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO COTTON KING LTDA, tendo este 

Juízo, indeferido a petição inicial como se infere da sentença proferida às 

fls. 160/162.

Como se vê dos autos, o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo 

embargante foi desprovido (fls. 205/209), e os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO por este opostos em face do v. acórdão rejeitados (fls. 

225/229).

Assim, anote-se o retorno dos autos bem como determino a intimação da 

parte vencedora para manifestar seu interesse no feito no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346259 Nr: 19022-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA DE CARITAS AINETTE LIMA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 
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regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada (RONARA VIEIRA 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819432 Nr: 25704-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES CORAÇOES ALIMENTOS S/A

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

OAB:9027-B/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT, 

ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira Fontoura - 

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

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BRUNO VALENÇA - 

OAB:15.783 / CE

 Visto.

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

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1063382 Nr: 52526-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - 

OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

MAN LATIN AMÉRICA INDPUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à 

recuperanda MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS, com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 5.851,98, no quadro geral de 

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

A recuperanda concordou com o pedido do habilitante (fl. 20), e o 

administrador judicial manifestou às fls. 21/24, favorável à retificação do 

crédito. O Ministério Público entendeu pela não intervenção ministerial.

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com a cópia do 

contrato de manutenção preventiva e corretiva volkstotal plus, bem como 

com as notas fiscais de prestação de serviços realizados para a 

recuperanda.

Ressalte-se ainda, que segundo o disposto no artigo 9º, II, da Lei do 

11.101/05, “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”, 

de modo que somente após o pagamento do valor principal dos credores 

quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o pagamento dos juros.

Assim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, I, da 

Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, e 

determino que seja retificado o crédito habilitado por MAN LATIN AMÉRICA 

INDPUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, reconhecido pelos 

documentos que instruíram o pedido, no valor de R$ 5.851,98, na classe 

dos credores quirografários do quadro geral de credores da recuperanda 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS. Custas na forma 

da lei. Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106474 Nr: 13167-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSSON SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

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

SILVA - OAB:6565/MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMIRA MORENO RODRIGUES 

- OAB:266.462/SP, EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA - OAB:125378

 Visto.

I – Sobre os documentos apresentados pelo administrador judicial às fls. 

18/30, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis.

II - Após, conclusos ara deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1060549 Nr: 51280-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA, 

ROSILEILA HENDGES MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:OAB/MT 14.688, ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em cumprimento ao item “3” da decisão de fl. 540, o Oficial de Justiça 

apresentou AUTO DE CONSTATAÇÃO realizado no endereço indicado à fl. 

461, do qual se extrai que a recuperanda encerrou suas atividades no 

local, e que nos fundos da empresa AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE 

PEÇAS, onde também funcionava a empresa devedora, o imóvel 

“encontra-se fechado com aspecto de abandono” (sic – fl. 551).

Consta dos autos ainda, manifestação da nova advogada constituída pela 

sócia da devedora, ROSIELILA HENDGES MEDRADO, (fl. 546), informando 

que a recuperanda encerrou suas atividades desde novembro de 2017, e 

que seus ativos imobilizados “encontram-se intactos e devidamente 

armazenados em um galpão localizado na Rua D, n.º 175, Distrito 

Industrial” (fl. 554).

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

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174835 Nr: 42055-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELMEX PANTANAL LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

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

OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

PELMEX PANTANAL LTDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de MAVI ENGENHARIA E 
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CONSTRUÇÕES LTDA (CÓDIGO 1049831), com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 28.651,02, no quadro geral de credores, juntando, para 

tanto, os documentos que entendeu necessários.

A recuperanda informa que parte do crédito já foi devidamente adimplido, 

e, portanto, deve ser alterado o crédito a fim de constar o valor de R$ 

18.565,73 (fls. 75/86).

No mesmo sentido é a manifestação do administrador judicial (fls. 88/91).

 Parecer do Ministério Público (fls. 92/93).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos dos Notas Fiscais de Serviços que instruem a 

exordial, de modo que alega ser credor da importância de R$ 28.651,02.

A recuperanda informa que o valor do crédito questionado já foi 

devidamente adimplido, conforme comprovante de pagamento juntado nos 

autos (fls. 75/86).

O administrador judicial concorda com os termos alegado pela 

recuperanda e manifesta pela retificação do crédito para que passe a 

constar o valor de R$ 18.565,73.

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

parcialmente o pedido e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à retificação do crédito de PELMEX PANTANAL LTDA, no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 18.565,73, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819597 Nr: 25869-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ROBERTA DRESCH - OAB:88.561/RS

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

 Visto.

Renove-se vista a falida para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 736861 Nr: 33316-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME

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

OAB:684-COREC, THIAGO GALVÃO SEVERI - OAB:207754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Visto.

I - Como se vê do termo de compromisso de fl. 112, a determinação 

contida no item “1” da decisão de fl. 109/verso já foi cumprida pelo 

administrador judicial.

II - Vê-se ainda, que os autos estavam em carga para o administrador 

judicial para fins de cumprimento das determinações contidas na decisão 

de fls. 109/110, e foram devolvidos em virtude de intimação realizada pelo 

telefone pela Secretaria do Juízo, para fins de Correição, conforme 

determinado pela Portaria nº 60/2018-CGJ.

Assim, acolho a justificativa do administrador judicial de fl. 112, restituindo 

ao mesmo o prazo para cumprimento do que foi determinado às fls. 

109/110.

Determino também que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO cumpra as 

determinações dirigidas à Secretaria do Juízo (itens “4”, “5” e “6” de fls. 

109/110).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 908963 Nr: 36127-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - 

OAB:18608, ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO. 

APROVEITAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o 

valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do 

bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 2. O acolhimento da 

argumentação dos agravantes, no sentido de que aproveitariam apenas 

parte do imóvel, dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório 

dos autos, providência que esbarra na censura da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 166.547/ES, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 

03/12/2014) (negritei) Considerando que o valor da causa deve ser 

corrigido de ofício pelo magistrado, tal como estabelece o dispositivo 

processual acima mencionado, RETIFICO O VALOR DA CAUSA para que 

passe a constar a importância de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões, 

setecentos e cinquenta mil reais), correspondente ao valor da 

arrematação da Fazenda São José, devendo o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO 

proceder às devidas alterações na capa dos autos, nos registros e na 

autuação do feito, inclusive junto ao Cartório Distribuidor. Por conseguinte, 

intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

complementar o pagamento das custas processuais, nos moldes fixados 

na presente decisão. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 813276 Nr: 19753-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINDO FIRMO DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROSE GUSMÃO DE MOURA - OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELÍCIO ROSA VALARELLI 

JÚNIOR - OAB:235379/SP

 Visto.

NELCINDO FIRMO DO NASCIMENTO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING 

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

8.525,21, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e a administradora Judicial manifestam favorável ao pleito do 

autor, ressaltando apenas que o valor do crédito deve ser atualizado até a 

data da decretação da falência (fls. 18/20 e 30/38).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito atualizado no valor de R$ 8.525,21, resultante da 

reclamação trabalhista nº 0001084.37.2012.5.23.0006.

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

crédito do habilitante é de R$ 11.858,31, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.
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Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

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

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

NELCINDO FIRMO DO NASCIMENTO, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 11.858,31, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878985 Nr: 16137-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO FORTUNATO DE CAMPOS, MARDEN ELVIS 

FERNANDES TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

DO SOL) LTDA

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

OAB:684-COREC, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 2026-46.1992.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RODRIGO DIRENE DE MORAES, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES, HOECHST DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA EDITORA E IMPRESSORA 

MATOGROSSENSE, ENDERSON SOUZA THAINES, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA, MARCIO AUGUSTO BEZERRA, JOSIAS NEVES ROMÃO, 

MIGUEL LOPES DA SILVA, PEDRO GALDINO DE ALMEIDA, BENEDITO 

ALVES FERRAZ JUNIOR, JOSÉ CONCEIÇÃO DE ARRUDA, FATIMO ELIAS 

BARBOSA, FRANCISCO VALLES FERERINE, DOLIRIA JOENK, SILVIO 

HUMBERTO SANTALUCIA, MAURILIO DOMINGOS GUERRISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, THEREZINHA DE JESUS DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445/MT, BERARDO GOMES - OAB:3.587, 

BERARDO GOMES - OAB:3587/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, LUIZ AUGUSTO FARSULA - 

OAB:18710/B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos.

Falência de Companhia Editora e Impressora Matogrossense S/A, que 

tramita sob a égide do Decreto-lei nº. 7.661/1945.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo, concedendo 15 (quinze) dias 

improrrogáveis ao síndico para apresentação do quadro-geral de 

credores, conforme pleiteado à fl. 894.

 2. Intime-se o síndico para em 05 (cinco) dias se manifestar sobre os 

petitórios de fls. 845/846 e 847/892.

Decorridos os prazos assinalados, certifique-se e conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1133337 Nr: 24323-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO RAMOS DA SILVA, Luiz Alexandre Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Verifica-se que, a parte autora, embora intimada, não trouxe aos autos o 

cálculo atualizado até o pedido de recuperação judicial, consoante art. 9º, 

inciso II da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se o requerente para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

cálculo atualizado até 10/04/2015.

Com a juntada da manifestação, venham os autos conclusos.

Em caso de descumprimento da determinação acima, intime-se o 

administrador judicial para, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152480 Nr: 32776-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO DE PAULA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da petição de fl. 37, oportunidade em que deverá comprovar a quitação do 

crédito do habilitante.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 798249 Nr: 4637-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DIAS PEREIRA, MARIA LUCIA DIAS PEREIRA, 

ALMIR DIAS PEREIRA, EUZENI PEREIRA BRANDÃO, IVONES PEREIRA 

LIMA, MARINALVA DIAS PEREIRA, PEDRO MARTINS VERÃO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, JUCELIA DIAS PEREIRA, EDIMAR DIAS PEREIRA, 

LUZIA PEREIRA DE FREITAS, ADENILSON DIAS PEREIRA

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

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

OAB:, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Vistos.

Intimem-se os requerentes, através de seu patrono para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se quanto aos petitórios de fls. 114/119 e 121/122, 

bem como parecer de fls. 126/127-v.
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Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182606 Nr: 44676-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido determinando a 

incluir do crédito da parte autora na lista de credores da recuperação 

judicial de Trescinco Distribuidora de Automóveis, para fazer constar o 

valor de R$ 2.232,37 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete 

centavos), na classe quirografária, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.Intime-se o 

administrador judicial para que proceda a inclusão do crédito da 

impugnante no quadro-geral de credores.Custas, se houver, pela parte 

requerida.Deixo de condenar a recuperanda em honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206734 Nr: 7241-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.500,00 (seis mil quinhentos reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e dê-se ciência ao Ministério Público.Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de dezembro 

de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 750024 Nr: 1715-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA LAURA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 Vistos

 Intime-se o administrador judicial para se manifestar acerca das petições 

de fls. 23/24 e fl. 55, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139560 Nr: 27180-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA BATISTA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

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

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

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

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1289019 Nr: 4628-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA-ME, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.V. FILHO EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19620/O, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, MELISSA 

FRANÇA P. V. DE MORAES - OAB:13582, WAGNER V. DE MORAES - 

OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino à administradora judicial inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.059,90 (oito mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos), na classe 

quirografária.Custas, se houver, pela requerida.Deixo de condenar a 

recuperanda em honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

mediante a adoção das baixas e anotações necessárias.Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de dezembro de 2018.Claudio Roberto 

Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1268235 Nr: 27094-21.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Visto.

Determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique se o edital mencionado na 

decisão proferida à fl. 64, já foi devidamente confeccionado, bem como se 

já decorreu o prazo para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277562 Nr: 1064-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6565, JULIANA SPINELLI - OAB:284.438/SP, MAURO 

CARAMICO - OAB:111110/SP

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

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 09, possui poderes expressos tão 

somente para defesa na recuperação judicial, sob pena de indeferimento 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174836 Nr: 42056-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MENDONÇA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

I - Sobre as alegações da recuperanda (fls. 17), intime-se a requerente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1177407 Nr: 42968-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SALUSTRIANO TEIXEIRA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

 Determino venha a parte autora, no prazo de 15 dias, emendar a petição 

inicial, trazendo aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença 

que originou o crédito, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258819 Nr: 23966-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDMC, NÚBIA KELLY ANTONIA MOREIRA DA COSTA, 

BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13654/MT, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 08, possui poderes expressos tão 

somente para propor ação trabalhista, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353602 Nr: 20186-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON BRUNO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ECLAIR NANTES VIEIRA - 

OAB:8332/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164656 Nr: 37799-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 
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DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

I – Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis.

II – Em seguida, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

parecer.

III - Após, conclusos ara deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1311418 Nr: 11237-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MAURO ROMAN DE 

ARRUDA - OAB:10306-A/MT

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

OAB:9229MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 09, possui poderes expressos tão 

somente para propor ação trabalhista, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043445-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1043445-18.2018.811.0041 Vistos. Dos autos se 

vê que a presente Carta Precatória foi distribuída de forma equivocada, 

pois este juízo figura como deprecante e o deprecado corresponde à 

Comarca de Colíder/MT. Deste modo, determino a remessa do presente 

feito ao cartório distribuidor a fim de promover o cancelamento da 

distribuição. Às providências. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Dos Embargos de Declaração Opostos Pelas Recuperandas As 

recuperandas interpuseram Embargos De Declaração em face da decisão 

contida no ID 15636619, que determinou que se aguardasse decisão final 

a ser proferida nos autos do recurso de apelação cível interposto pela 

credora Trek Terraplanagem Ltda, em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, para fins de análise do pedido de 

liberação de valores bloqueados em favor da devedora. Instada a 

manifestar sobre o pedido a credora Trek Terraplanagem Ltda, pugnou 

pela rejeição dos embargos, o Administrador Judicial, por sua vez, opinou 

pelo acolhimento do recurso com a consequente liberação de valores em 

favor das recuperandas, ao fundamento de a quantia bloqueada “é 

necessária a fim de assegurar a manutenção das atividades empresariais 

com a preservação dos empregos, e continuidade dos serviços e 

contratos em execução”. Com vista dos autos o Ministério Público 

entendeu que deve se aguardado o julgamento do RAC interposto pela 
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credora Trek Terraplanagem Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo 

da 7ª Vara Cível da Capital. Relatei. Decido. Primeiramente, para fins de 

melhor compreensão da questão objeto dos embargos, faz-se necessário 

fazer uma breve síntese do processo, até a decisão ora embargada. 

Vejamos: Por força de decisão proferida em Ação De Cobrança ajuizada 

pela Trek Terraplanagem Ltda em face das recuperandas, o Juízo da 7ª 

Vara Cível de Cuiabá, acolheu, em 19/07/2017, o pedido de arresto 

formulado pela credora, acarretando no bloqueio da quantia de R$ 

650.000,00, oriunda de créditos que a Escavasul detinha junto ao 

Consórcio Construtor Belo Monte. Sentenciado o feito, recebi da 7ª Vara 

Cível de Cuiabá malote digital solicitando orientações sobre a destinação a 

ser dada ao numerário bloqueado, bem como tomei conhecimento do teor 

da sentença que, ao acolher parcialmente o pedido da credora, condenou 

a recuperanda ao pagamento da quantia de R$ 1.300.000,00, mais os 

custos de imobilização no valor de R$ 5.000,00, além dos custos com 

desmobilização no valor de R$ 32.500,00, todos acrescidos de multa de 

2%, juros de 1% ao mês pro-rata-die e correção monetário pelo INPC, a 

partir do vencimento do débito. A decisão que determinou a vinculação 

dos valores a este processo, segundo a recuperanda, não é mais 

passível de recurso, estando preclusa a discussão quanto à competência 

deste Juízo, e com relação à liberação dos valores em seu favor, e por 

esta razão não haveria que se falar em aproveitamento dos efeitos 

suspensivos advindos do Recurso De Apelação Cível por esta interposto. 

Destaque-se nesse ínterim, que a credora Trek Terraplanagem Ltda 

noticiou ao Juízo a interposição de Recurso De Apelação Cível, 

objetivando a reforma da sentença em dois pontos: a procedência do 

pedido de indenização, e a permanência do bloqueio dos valores junto ao 

Juízo da 7ª Vara Cível “a fim de garantir a futura execução da sentença”, 

e em razão desta informação é que determinei que se aguardasse o 

resultado do RAC para somente então poder analisar o pedido de 

expedição de alvará judicial. Pois bem, conheço dos Embargos De 

Declaração, tendo em vista subsistir os requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.023) e passo a analisar os 

pontos alegados pela recuperanda, ora embargante. É certo que os 

embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir 

eventuais falhas na decisão, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar 

contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada. 

Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão 

recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a justificar a utilização dos presentes 

embargos. Nota-se, no caso em análise, o nítido propósito da ora 

embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de embargos 

de declaração, devendo o mesmo valer-se das vias adequadas para 

atingir seu desiderato. No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS 

DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO 

CONSTATADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. 

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de 

Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as 

condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a 

carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao 

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente 

dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, 

deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa 

pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos 

embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3. Decidida a 

questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo 

recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido 

caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o 

valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. 

Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa. (STJ, EDcl nos 

EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1197459/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) 

(destaquei) Diante do exposto, Nego Provimento aos Embargos de 

Declaração opostos pelas recuperandas. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES OAB - SP280071 (ADVOGADO(A))

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

TRANSGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR OAB - SP112027 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO RODRIGUES BAENA OAB - PR24879 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA OAB - RJ113364 

(ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
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Visto. Como se infere do Malote Digital código de rastreabilidade n.º 

81120183845188, a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso deu provimento ao Recurso De Agravo De Instrumento n.º 

1010963-43.2018.8.11.0000, interposto pela recuperanda para o fim de 

“deferir a suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos 

protestos cambiários em nome da agravante durante o período de 

blindagem”. Assim, determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO expeça o que 

for necessário para fins de cumprimento do v. acórdão. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Como se infere do pedido (ID 16629807), a recuperanda informa a 

existência de valor bloqueado e transferido para conta judicial vinculada a 

este feito, por força de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá, nos autos da RTOrd 0000061-80.2017.5.23.0006, 

movida por Edemar de Jesus Botelho. Conforme alegado, o Juiz trabalhista 

determinou expedição de mandado à Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, a fim de constatar existência de crédito pertencente à 

recuperanda para proceder à penhora de crédito até o limite da execução. 

Aduz que, posteriormente, foi reconhecida a competência do Juízo da 

Recuperação Judicial para prosseguir com a execução trabalhista, 

ocasião em que o Juiz do trabalho solicitou perante a SEFAZ/MT, o 

desbloqueio de eventuais valores constritos, além da expedição de 

certidão do respectivo crédito trabalhista para fins de habilitação do 

mesmo na recuperação judicial. Em seguida, em cumprimento à 

mencionada decisão, foi expedido ofício à Caixa Econômica Federal, 

solicitando a transferência dos valores para conta judicial vinculada à 

recuperação judicial, o que foi devidamente cumprido. Afirma que o crédito 

atingido pela ordem de penhora é proveniente do pagamento da NFS-e 

514, no valor de R$ 100.215,23, dos quais foram bloqueados R$ 

22.008,21, que se pretende ver restituído. Instada a manifestar sobre a 

pretensão da recuperanda a Administradora Judicial opinou pelo 

acolhimento do pedido. Com vista dos autos a ilustre representante do 

Ministério Público opinou pelo levantamento do valor pela recuperanda “de 

acordo com os termos suscitados pela Administradora Judicial”. Relatei. 

Decido. Compulsando os autos verifico que os valores bloqueados sobre 

o montante do crédito que a Recuperanda detém junto à Secretaria do 

Estado de Educação, Esporte e Lazer, por ordem do Juízo do Trabalho, 

decorrem de créd i tos  an ter io res  ao  ped ido  (RTOrd 

0000061-80.2017.5.23.0006), por conseguinte, sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49 da Lei nº 11.101/2005. 

De fato, a constrição dos ativos da recuperanda contraria os princípios 

fundamentais do instituto da recuperação judicial, de preservação da 

empresa, proteção aos trabalhadores e, por fim o interesse da 

coletividade de credores. É sabido que não se deve admitir o 

prosseguimento automático das execuções individuais depois de 

instaurado o processamento da recuperação judicial, conforme dispõe o 

caput do art. 6º, da Lei 11.101/05, sendo o juízo universal da recuperação 

o competente para dirimir questões acerca da prática de atos de 

execução do patrimônio da sociedade recuperanda. Destarte, muito 

embora se deva respeitar a competência exclusiva da Justiça do Trabalho 

para solucionar questões afetas à relação laboral (art. 6º,§ 2º), não se 

pode olvidar que, após a liquidação do valor devido ao reclamante, deve 

ser processada no juízo da recuperação judicial a correlata habilitação, 

como aliás determinou o Juiz do Trabalho após reconhecer a competência 

deste Juízo para dirimir a questão. Como se pode observar pela data de 

ajuizamento da Reclamação Trabalhista, esta antecede ao pedido de 

Recuperação Judicial, 14/09/2018, de modo que se pode afirmar que o 

crédito que deu ensejo à penhora está sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. Destarte, 

tratando-se de crédito sujeito à recuperação judicial, a retenção de 

valores para garantia de pagamento de tais créditos em preferência sobre 

os demais, de forma diversa do estabelecido no plano, afronta o espírito 

da Lei n°. 11.101/2005. Some-se a isso ao fato de que os valores 

bloqueados para a finalidade de garantir o pagamento de créditos sujeitos 

aos efeitos da Recuperação Judicial, e que devem ser pagos tal como 

previsto no plano, pertencem à recuperanda, posto tratar-se de 

pagamento por serviços prestados, devendo tais valores serem geridos 

por ela, melhorando seu fluxo de caixa, e viabilizando a continuidade de 

suas atividades. Ademais, o valor inicialmente penhorado, já foi inclusive 

desbloqueado por ordem da Justiça do Trabalho que também determinou a 

transferência da referida importância para a conta Judicial vinculada à 

presente Recuperação Judicial, não havendo qualquer óbice à liberação 

do valor em questão em favor da recuperanda. Assim Determino a 

expedição de alvará judicial para transferência do valor de R$ 22.001,21, 

com as devidas correções, para a conta corrente do patrono da 

Recuperanda, indicada no pedido. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019914-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Patricia Regina Soares ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de Agro Boi Pet 

Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 15.542,45, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários. A recuperanda 

pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a data do pedido de 

recuperação judicial (id 14353726). O Administrador Judicial manifesta 

pela retificação do crédito em favor do autor, porém no valor de R$ 

14.114,05 (id 15679125). Parecer do Ministério Público (id 16661245). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 15.542,45, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000105-71.2018.5.23.0004. Cumpre ressaltar 

que o habilitante requer a habilitação tão somente do valor do crédito 

resultante do acordo entabulado entre as partes e devidamente 

homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, necessidade 

da juntada do resumo do cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada 

a existência do crédito ora pleiteado, e excluindo o valor a título de 

honorários advocatícios, acolho o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de Patricia Regina Soares, no quadro de 

credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

15.542,45, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019931-36.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Bruna Regina da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de Agro Boi Pet 

Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 11.720,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários. A recuperanda 

pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a data do pedido de 

recuperação judicial (id 14353573). O Administrador Judicial manifesta 

pela retificação do crédito em favor do autor (id 15679103). Parecer do 

Ministério Público (id 16660680). É o relatório. Decido. O presente pedido 

de habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor de 

R$ 11.720,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000047-71.2018.5.23.0003. Cumpre ressaltar que o habilitante requer a 

habilitação tão somente do valor do crédito resultante do acordo 

entabulado entre as partes e devidamente homologado pela Justiça do 

Trabalho, não havendo, portanto, necessidade da juntada do resumo do 

cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito 

ora pleiteado, e excluindo o valor a título de honorários advocatícios, 

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

Bruna Regina da Silva, no quadro de credores da recuperanda, para que 

passe a constar o valor de R$ 11.720,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020126-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Licinio dos Santos Aguiar ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

Agro Boi Pet Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.000,00, no quadro geral de 

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

A recuperanda pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial (id 14353473). O Administrador 

Judicial manifesta pela retificação do crédito em favor do autor (id 

15679115). Parecer do Ministério Público (id 16661524). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001066-49.2017.5.23.0003. Cumpre ressaltar 

que o habilitante requer a habilitação tão somente do valor do crédito 

resultante do acordo entabulado entre as partes e devidamente 

homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, necessidade 

da juntada do resumo do cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada 

a existência do crédito ora pleiteado, e excluindo o valor a título de 

honorários advocatícios, acolho o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de Licinio dos Santos Aguiar, no quadro 

de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

6.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019893-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SHIRELLY BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Telma Shirelly Bueno de Almeida ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

Agro Boi Pet Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 12.800,00, no quadro geral de 

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

A recuperanda pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial (id 14353784). O Administrador 

Judicial manifesta pela retificação do crédito em favor do autor (id 

15679358). Parecer do Ministério Público (id 16661809). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 12.800,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001206-86.2017.5.23.0002. Cumpre ressaltar 

que o habilitante requer a habilitação tão somente do valor do crédito 

resultante do acordo entabulado entre as partes e devidamente 

homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, necessidade 

da juntada do resumo do cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada 

a existência do crédito ora pleiteado, e excluindo o valor a título de 

honorários advocatícios, acolho o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de Telma Shirelly Bueno de Almeida, no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 12.800,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019874-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANARA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))
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CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Thayanara Souza dos Santos ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

Agro Boi Pet Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 3.761,91, no quadro geral de 

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

A recuperanda pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial (id 14353851). O Administrador 

Judicial manifesta pela retificação do crédito em favor do autor (id 

15679388). Parecer do Ministério Público (id 16663650). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 3.761,91, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000099-73.2018.5.23.0001. Cumpre ressaltar 

que o habilitante requer a habilitação tão somente do valor do crédito 

resultante do acordo entabulado entre as partes e devidamente 

homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, necessidade 

da juntada do resumo do cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada 

a existência do crédito ora pleiteado, e excluindo o valor a título de 

honorários advocatícios, acolho o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de Thayanara Souza dos Santos, no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 3.761,91, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019804-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Simone Ramos Teixeira ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de Agro Boi Pet 

Comércio de Produtos Veterinários Ltda ME, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 7.500,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários. A recuperanda 

pugna pela habilitação do valor atualizado somente até a data do pedido de 

recuperação judicial (id 14353851). O Administrador Judicial manifesta 

pela retificação do crédito em favor do autor (id 15679349). Parecer do 

Ministério Público (id 16663674). É o relatório. Decido. O presente pedido 

de habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor de 

R$ 7.500,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0001092-47.2017.5.23.0003. Cumpre ressaltar que o habilitante requer a 

habilitação tão somente do valor do crédito resultante do acordo 

entabulado entre as partes e devidamente homologado pela Justiça do 

Trabalho, não havendo, portanto, necessidade da juntada do resumo do 

cálculo atualizado. Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito 

ora pleiteado, e excluindo o valor a título de honorários advocatícios, 

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

Simone Ramos Teixeira, no quadro de credores da recuperanda, para que 

passe a constar o valor de R$ 7.500,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios. 

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

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003205-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDEMIR ALVARENGA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANE FEREIRA JARDIM (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Processo nº 

1003205-21.2017.811.0041 Vistos. INTIMO a parte autora, via DJE, para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, nos termos do 

art. 351 do CPC. À Secretaria, determino: 1. Certifique-se o decurso do 

prazo, após conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 2. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Carlos Roberto Barros 

de Campos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759210 Nr: 11502-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE APARECIDA SEBBA, ABRÃO 

SEBBA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO DE SOUZA, JULIETA SILVA DE 

SOUZA, JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, 

EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO 

- OAB:10564

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718277 Nr: 11643-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO VIEIRA, VALDOMIRO VIEIRA, MARIA 
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CLARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DAVI MARQUES - OAB:14678

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714184 Nr: 7362-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DE SOUZA, JULITA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE EPIFANIA SEBBA, ABRÃO 

SEBBA, ARMINDO SEBBA FILHO, MARCO AURÉLIO SEBBA, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13.802/MT, 

EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, EMÍLIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O, MARCELO ALVES 

DE SOUZA - OAB:12.791/MT

 Por ordem superior, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453095 Nr: 25057-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON LEMOS MELO, MARIA CRISTINA SEXTITO 

LEMOS MELO, NELSON RENATO LEMOS MELLO, JULMEIRE ARAUJO 

SOBRINHO LEMOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BARBOSA DA SILVA, LINDOMAR 

SILVERIO ANTUNES, PEDRO FERNANDES DA COSTA, DANIEL ALVES 

LEITE, ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA CRUZ, 

JOSÉ GOMES DOS SANTOS, EDMILSON DO CARMO, ANTONIO CESAR 

DOS SANTOS, CLEUBER RAIMUNDO MARQUES, ANTONIO EDUARDO 

PEREIRA, JOSÉ ADILSON DO NASCIMENTO, JUVELINA GARCIA ORTEGA, 

GILMAR AMÉRICO, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL ARCANJO 

P.A HORIZONTE I Rep.por Oaenir Camargo, OZENIR CAMARGO DE 

SOUZA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS, JUALENCAR OLIVEIRA DOS 

REIS, ROGERIO ROSA MARTINS, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, ALAOR 

LOPES, EDILSON SANTANA DELPUPO, ALMIR SALVATI, VANDERSON 

SANTANA DELPUPO, VALTER SALVATI, OSMAR SPINDOLA NEVES, 

WILLIAN CARMAGO PEREIRA, GILMAR AMERICO, DIEIME DA SILVA 

MORAES, CARLOS DA SILVA MORAES GOMES, MARIA DA SILVA 

MORAIS GOMES LUZIA, JOSÉ SILVA DE LIMA, JOAO BATISTA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA 

MACEDO - OAB:3499-B/MT, EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4.574, 

FABIANE LEMOS DE MELO - OAB:10569, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, 

MAIKELI CIVIDINI - OAB:15379, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO 

LEMOS MELO - OAB:8.733-B, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:12.970/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON ALVES MATOS - 

OAB:8977-A, CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - OAB:11.748, 

EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT, ROMILDO ALVES 

MATOS - OAB:18173

 Vistos.

Diante do curto prazo a para realização das diligências necessárias, 

redesigno a audiência pautada para o dia 29.01.2018 às 16h30min no 

presente feito, para o dia 21.02.2019 às 14h00min.

Determino que a secretaria para essa audiência:

a) Intime pessoalmente apenas o Sr. WILTON LEMOS MELO para prestar 

depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos contra 

si alegados.

b) Dê ciência da audiência para a DEFENSORIA PÚBLICA e para o 

MINISTÉRIO PÚBLICO, com o envio dos autos.

c) Expeça CARTA PRECATÓRIA para a Comarca de GUARANTÃ DO 

NORTE para colher o depoimento pessoal do réu indicado na decisão de fl. 

944, OZENIR CAMARGO DE SOUZA, bem como para colher o depoimento 

das testemunhas ali residentes;

 d) Expeça CARTA PRECATÓRIA para a oitiva das demais testemunhas 

arroladas, considerando que a Comarca deve ser de acordo com o 

endereço de cada uma;

A SECRETARIA DEVERÁ CONSTAR nas CARTAS PRECATÓRIAS que se 

trata de conflito coletivo e, portanto, DEVEM SER INTIMADOS PARA 

PARTICIPAR DO ATO O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043437-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA AMORIM (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043437-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAEL DA SILVA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

28.03.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 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 providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043423-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOLINO DE ARAUJO NETO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043423-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEOLINO DE ARAUJO NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

28.03.2019, às 08:00 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 (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 providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043137-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA PACHECO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043137-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIRA PACHECO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 28.03.2019, às 08:32 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 (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043041-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043041-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEMIR BARBOSA 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. Designo o dia 

28.03.2019, às 11:28 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 (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 providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028739-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028739-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Frustrada a audiência id. 17030349 pela 

ausência da parte autora, o seu patrono requereu a redesignação do 

presente ato. Desta feita, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

28.03.2019, às 12:00 horas, que será realizada na sala 05 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se as partes para comparecem na nova data marcada, com as 

mesmas considerações do despacho de id. 15342236. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007166-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006942-95.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE LIMA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028046-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY PAES BARRETO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028046-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARY PAES BARRETO FILHO RÉU: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO Vistos etc. Frustrada a tentativa de citação do réu, o autor 

compareceu aos autos informando novo endereço, requerendo a 

citação/intimação (id. 16566746). Desta feita, em observância ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 25.03.2019, às 11:30 horas, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), bem como cite-se e 

intime-se o réu no novo endereço informado (id. 16566746), com as 

mesmas considerações da decisão id. 15347722 pag. 01/02. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019187-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA COXIPO LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

KATHERINE SANTANA AMORIM (REPRESENTADO)

TEREZINHA ROSA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019187-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: DROGARIA 

COXIPO LTDA - EPP Vistos etc. Frustrada a tentativa de citação do réu, o 

autor compareceu aos autos informando novo endereço, requerendo a 

citação/intimação (id. 16974794). Desta feita, em observância ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 25.03.2019, às 12:00 horas, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), bem como cite-se e 

intime-se o réu no novo endereço informado (id. 16974794), com as 

mesmas considerações da decisão id. 15346318 pag. 01/02. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024904-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVEREST SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRAN-UTC SAO MANOEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para retirar a Carta 

Precatória Expedida no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a 

sua distribuição no Juízo Deprecado no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034098-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE BAFFA CLAVERO OAB - MT22972/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034098-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONALDO MORAES DE SOUZA EXECUTADO: PAULO ROBERTO ALVES 

Vistos. Defiro o pedido de id. 13748352. Expeça-se ofício ao 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN) 

com cópias dos documentos acostados no id. 13748322, para que o 

Órgão realize a transferência do veículo Caminhonete Hilux, CD 4x4 SRV 

ano de fabricação 2011 e modelo 2011, placa IZG 0006, RENAVAM 

345898826 para o nome do reclamado PAULO ROBERTO ALVES, portador 

do RG nº 484405 SSP/MT, CPF 346.472.791-20, residente e domiciliado na 

Rua 400, Nº 349, Quadra 128, Bairro Tijucal, setor 4, Cuiabá – MT, bem 

como para que efetue a transferência dos pontos da carteira do 

reclamante RONALDO para a carteira do reclamado, em decorrência das 

várias infrações praticadas. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012133-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LM. POMMER BARBOSA E CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - RO1238 (ADVOGADO(A))

WELLINGTON CARLOS GOTTARDO OAB - RO4093 (ADVOGADO(A))

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012133-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LM. POMMER BARBOSA E CIA LTDA RÉU: ROYAL BRASIL ADMINST 

EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos. 

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Consigno 

que a requerida/agravante não cumpriu com o disposto no artigo 1.018 do 

Código de Processo Civil de 2015. Ademais, registro que a informação 

acima foi devidamente prestada ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da 
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Rocha, relator do Agravo de Instrumento n. 1010791-04.2018.8.11.0000, 

em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Privado do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do Ofício n. 

76/2018/GAB, expedido nesta data. Negada a atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso interposto, o processo deve prosseguir em seus 

ulteriores termos, manifestando-se a parte ré acerca da contestação à 

sua reconvenção, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043927-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO FRANCISCO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (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: 1043927-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIENIO FRANCISCO DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 09:04 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042564-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY FABIANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (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: 1042564-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOICY FABIANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 29.03.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043827-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO PILAR CORREA GONCALVES (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043827-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA DO PILAR CORREA 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. Designo 

o dia 29.03.2019, às 08:00 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 (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044049-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA TROPICAL LTDA - ME (EXECUTADO)

EBER BALDOINO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044049-76.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

EXECUTADO: FARMACIA TROPICAL LTDA - ME, EBER BALDOINO ALVES 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

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

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032948-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI KELLER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032948-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLI KELLER REQUERIDO: PDT PHARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se 

o causídico da requerente, cadastrado nos autos, para que efetue a 

juntada da certidão de óbito da Sra. Marli, bem como, para que indique os 

sucessores/herdeiros do de cujus, no prazo de 10 (dez) dias. Sem 

prejuízo, expeça-se mandado de intimação em nome da autora MARLI 

KELLER, no endereço apresentado na exordial, qual seja: Rua Projetada, 

nº 09, CEP 78075-535, Cuiabá/MT, para a constatação/informações de 

possíveis sucessores/herdeiros em sua então residência, e em caso 

positivo, para no prazo de 10 (dez) dias, caso tenham interesse no 

prosseguimento do feito, proceder com a respectiva habilitação, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito (art. 313, §2º, II, do CPC. Ultimadas as 

providencias, decorrido prazo, volte-me os autos conclusos. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006555-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE IVO PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006555-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESPÓLIO DE IVO PEDROSO LINO REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos. Expeça-se mandado de intimação em 

nome do de cujus IVO PEDROSO LINO, no endereço apresentado na 

exordial, qual seja: Rua K-04, Quadra 115, Casa 04, Bairro Parque Cuiabá, 

CEP: 78095-376, Cuiabá/MT, para a constatação/informações de possíveis 

sucessores/herdeiros em sua então residência, e em caso positivo, para 

no prazo de 10 (dez) dias, caso tenham interesse no prosseguimento do 

feito, proceder com a respectiva habilitação, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito 

(art. 313, §2º, II, do CPC). Ultimadas as providencias, decorrido prazo, 

volte-me os autos conclusos. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918681 Nr: 42516-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME(SUPERMERCADO COMPER JARDIM ITÁLIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937, RAFAELA ALT DE 

OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851493 Nr: 54440-83.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEI DA SILVA MAIA

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073812 Nr: 57021-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO LOPES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8184-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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o cumprimento voluntário da sentença, 

acostado às fls. 177/181. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465874 Nr: 33277-52.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES DE SOUSA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o desarquivamento do 

processo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923736 Nr: 45678-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AMORIM SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 
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podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1303517 Nr: 9329-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PLANECON LTDA, LUCIANO 

POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CARDINALI AÉRE - 

OAB:24387/0, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada, por seus advogados, via DJE, para que informe sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já deve indicar 

provas que pretende produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 

(dez) dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271841 Nr: 3160-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará do saldo remanescente. Nada mais

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 447099 Nr: 21196-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELAINE DA SILVA, Cpf: 75676249668, 

Rg: 19352452, Filiação: Jose Pereira da Silva e Clarice Odete da Silva, data 

de nascimento: 07/11/1960, brasileiro(a), natural de Santo André-SP, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 5.851,40 (Cinco mil e 

oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A Requerente é credora da Requerida da importância de 

R$ 3.844,22 (três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois 

centavos), referente a um Contrato de Confissão de Dívida, Cheque nº 

850089, conta corrente nº 19189-2, agência 3196-8, Banco do Brasil S/A 

de titularidade da Requerida, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais) e Mensalidades vencidas e não pagas, em razão do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais. Entretanto, mesmo a Requerida 

estando ciente de ter usufruído dos serviços educacionais prestados pela 

Requerente, esta não manifestou interesse em regularizar sua situação 

financeira. Ocorre que, por diversas vezes a Requerente buscou dirimir o 

presente comflito de maneira amigável, porém, por todas as vezes, a 

Requerida se escusou de cumprir com tal obrigação, qual seja, o 

pagamento das respectivas parcelas assumidas. O valor devido pela 

Requerida, corrigido até a data de 19/04/2010, perfaz o montante de R$ 

5.851,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta 

centavos). A Requerente cumpriu com todas as suas obrigações para 

com a Requerida, proporcionando à acadêmica uma formação profissional, 

no entanto, a Requerida encontra-se inadimplente com o compromisso 

contratual assumido. Diante disso requer: A-) A citação da Requerida, 

para que pague a importância de R$ 5.851,40 (cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), quantia essa devidamente 

corrigida e atualizada quando do seu efetivo pagamento; B-) Decorrido o 

prazo legal, com ou sem manifestação da Requerida, seja constituído título 

executivo judicial, na forma prevista no CPC, sendo julgada procedente a 

presente ação, além de sua condenação nos ônus da sucumbência.

Despacho/Decisão: Processo n° 21196-71.2010.811.0041Código 

447099Vistos.Tentada a citação da requerida em diversos locais, inclusive 

através de consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas 

restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o pedido retro, ao 

que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao requerente o prazo 

de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais 

na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser 

publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e 

inexistindo defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se 

pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, 

quanto ao prosseguimento do feito. Cuiabá, 04 de dezembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 447099 Nr: 21196-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 
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impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar o edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018286 Nr: 31065-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SÁ

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, Fernando César Zandonadi - OAB:OAB/MT 5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por MARIA RODRIGUES DE 

SÁ em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075268 Nr: 57631-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO AUGUSTO DE LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ROMULO AUGUSTO DE 

LIMA GONÇALVES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024095 Nr: 33924-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMT, ANGÉLICA DOS SANTOS MENDONÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUIZ GABRIEL 

MENDONÇA TIMOTEO representado por sua genitora ANGÉLICA DOS 

SANTOS MENDONÇA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJCustas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843439 Nr: 47340-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST VENTURES, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos.

Proferida a sentença extintiva de fl. 1.366, a parte exequente opôs os 

embargos de declaração de fls. 1.370-1.377.

No entanto, antes da apreciação do recurso, a parte embargante 

manifestou a sua desistência.

É o breve relato. Decido.

Manifestada a desistência pela parte recorrente do recurso por ela 

oposto, cabível é a sua homologação, nos termos do artigo 998 do NCPC, 

que dispõe: "Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 

anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".

Desta feita, homologo a desistência manifestada pela parte recorrente do 

recurso por ela oposto às fls. 1.370-1.377, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

Ultimem-se as determinações contidas na sentença recorrida de fl. 1.366.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 107209 Nr: 476-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - 

OAB:2320/MT, JUVINO GONÇALVES DA SILVA - OAB:2534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 987-988, oficie-se a Segunda Vara Especializada 

de Direito Bancário solicitando a vinculação dos valores depositados 

vinculadamente ao processo n. 76160, cuja competência para o seu 

processamento e julgamento foi declinada para a Justiça Federal para 

estes autos até o valor principal (com os acréscimos da conta judicial) da 

penhora no rosto daqueles autos, conforme auto de fls. 969-970.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 953869 Nr: 1987-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUCIANO RODRIGUES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJCustas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865741 Nr: 6185-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA, AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 (...) ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e 

jurídica acima exposta, confirmo a tutela antecipada concedida nos autos 

(fls. 132/134), JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de promessa 

de compra e venda firmado entre as partes;b) condenar a parte requerida 

a restituir a quantia paga a parte autora no montante equivalente a R$ 

7.832,06 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e seis centavos) 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde cada desembolso;c) condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.d) condenar a requerida ao 

pagamento de danos materiais, a serem aplicados no período de 

Agosto/2013 até Fevereiro/2014, ao que remeto à liquidação de 

sentença.Face à sucumbência na parte mínima do pedido, condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido 

de cumprimento de sentença, observe-se o disposto no art. 611 e seus 

parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938866 Nr: 54050-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.A. CAPUTI-ME

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

CARGAS E LOGÍSTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, EDSON DONIZETI TRISTÃO - 

OAB:17.843, EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - OAB:10.516, SUELI 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:4.677, MAURICIO AUDE - OAB:4.667, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042

 Processo n° 54050-79.2014.811.0041

Código 938866

Vistos.

Verifico que após a realização de penhora online, esta restou frutífera 

bloqueando o saldo de R$ 23.424,17 (fl. 113).

A requerida se manifestou concorde a penhora realizada, pugnando pela 

extinção do feito e expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, para efetuar a baixa da penhora realizada na sua cota 

capital (fls. 119/128).

O exequente se manifestou às fls. 131/132 requerendo a vinculação do 

valor bloqueado ao processo n° 1004362-83.2016.811.0002, em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, expedição de 

ofício à Junta Comercial e o desentranhamento do cheque à fl. 13 mediante 

a substituição por cópia.

Desta feita, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Defiro a substituição o cheque à fl. 13, o qual deverá ser substituído por 

cópia.

Determino que a Secretaria deste juízo efetue a vinculação do crédito 

bloqueado nestes autos, ao processo n° 1004362-83.2016.811.0002, em 

trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

 Sem prejuízo, expeça-se ofício ao 4° Serviço Notarial de Cuiabá, 

ordenando o cancelamento do protesto lavrado (fls. 13/14), resguardado o 

pagamento dos emolumentos se devidos, pelo devedor.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062557 Nr: 52149-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENÓLIA FERREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, III, do CPC.Custas e despesas processuais pela parte 

autora, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça 

gratuita.Sem honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a 

relação jurídica processual.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883562 Nr: 18945-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOLENTINO GOMES ARANTES NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIPTOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT, Wander Bernardes - OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BORELLA - 

OAB:49790

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856332 Nr: 58648-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS WELLINTON XAVIER FERNANDES, DANIELLE 

CRISTINA FERNANDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA 

MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT, LAZARO 
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ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 10006, RAFAEL SILVA 

SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte requerida ser intimada na pessoa de seu advogado para 

se manifestar sobre a petição de fls. 523, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905469 Nr: 33887-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128097 Nr: 22200-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR FERREIRA ALMANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893193 Nr: 25356-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILVÂNIO MARTINS, 

para devolução dos autos nº 25356-03.2014.811.0041, Protocolo 893193, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035603 Nr: 39379-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL BASTOS FAEL, CARMERINDA BATISTA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE ROSA DE OLIVEIRA

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

OAB:6131- E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904296 Nr: 33057-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPA PIZZA E CIA LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o pagamento voluntário fls. 166/167. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373893 Nr: 10200-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 859775 Nr: 1583-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLI PIRES GONÇALVES, JOSILAINE MAZETTO, 

RICARDO OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS HIDEKI KITAGAKI BISPO, TAMIRES 

RODRIGUES RAMALHO, WILSON PONCE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKAMBAL NUCLEO DE COMUNICAÇÃO, 

EVENTOS E EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI - OAB:18894/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042565-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042565-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos. MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES 

ajuizou a presente AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES COM PEDIDO LIMINAR em face da 

ÁGUAS CUIABÁ S/A, pretendendo, liminarmente, a inexigibilidade das 

faturas com consumo superior ao correspondente ao valor de R$ 69,19, 

equivalentes aproximadamente a 18 m³, relativamente à matrícula n. 

51177-3, mas que sofreu a partir do mês de abril de 2018 considerável 

variação, chegando ao consumo expressivo de 93 m³, o que suspeita 

venha ocorrendo por falha da concessionária por ocasião da substituição 

do hidrômetro. É o necessário relato. Decido. Com relação ao pedido 

liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do 

NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora, verificada a relação de consumo, não 

logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária que efetuou 

reclamação junto à concessionária oportunizando a ela a reexecução do 

serviço de troca do hidrômetro, dando ensejo à constatação efetiva de 

eventual problema, inclusive, ao refaturamento do seu consumo, sem a 

necessidade da judicialização da questão, consoante exegese dos artigos 

18, § 1º, e 20, inciso I, do CDC. Ademais, não foi possível verificar o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que vez que as 

faturas vem sendo pagas, sem qualquer risco de corte ou de negativação 

do nome da parte ré, sendo que as lesões patrimoniais e extrapatrimoniais 

que a parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré 

que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá ser 

resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchido pressuposto 

necessário à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciada a probabilidade do direito. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em atenção 

ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 19/03/2019, às 

08:00 horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luís 

Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043770-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS, JOSILENE DE ALMEIDA SILVA RÉU: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por devedor fiduciante em face de credora fiduciária, 

com fulcro em contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária de 

imóvel, 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 ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face de 

instituição financeira, em decorrência de operação de crédito 

representada por contrato de mútuo com grantia de alienação fiduciária de 

imóvel. 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.
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013071-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A par do petitório de id 

17082025, revigoro as liminares anteriormente concedidas nas decisões 

de id´s 13317834 e 16931199, para determinar à parte ré que se abstenha 

de suspender ou manter suspenso o serviço de fornecimento de energia 

elétrica na UC - Unidade Consumidora n. 6/258071-0, instalada na 

residência da parte autora, relativamente às faturas de consumo dos 

meses de janeiro, maio, outubro, novembro e dezembro de 2018, com 

vencimentos, respectivamente, em 05/01/2018, 08/06/2018, 08/11/2018, 

08/12/2018 e 08/01/2019, nos valores de R$ 782,41, R$ 1.055,16, R$ 

641,45, R$ 665,62 e R$ 512,75, sob pena de incidência da multa 

cominatória já arbitrada na decisão acima citada (id 13317834), a qual será 

passível de cumprimento provisório, nos termos do artigo 297, PU, e 537, § 

3º, do NCPC. Sem prejuízo, manifeste-se a parte ré acerca da alegação de 

descumprimento das decisões acima referidas, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena da sua presunção. Às providências. Intimem-se as 

partes, sendo a parte ré pessoalmente por oficial de justiça. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, inclusive, sendo necessário, em sede de plantão 

judicial.
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013071-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A par do petitório de id 

17082025, revigoro as liminares anteriormente concedidas nas decisões 

de id´s 13317834 e 16931199, para determinar à parte ré que se abstenha 

de suspender ou manter suspenso o serviço de fornecimento de energia 

elétrica na UC - Unidade Consumidora n. 6/258071-0, instalada na 

residência da parte autora, relativamente às faturas de consumo dos 

meses de janeiro, maio, outubro, novembro e dezembro de 2018, com 

vencimentos, respectivamente, em 05/01/2018, 08/06/2018, 08/11/2018, 

08/12/2018 e 08/01/2019, nos valores de R$ 782,41, R$ 1.055,16, R$ 

641,45, R$ 665,62 e R$ 512,75, sob pena de incidência da multa 

cominatória já arbitrada na decisão acima citada (id 13317834), a qual será 

passível de cumprimento provisório, nos termos do artigo 297, PU, e 537, § 

3º, do NCPC. Sem prejuízo, manifeste-se a parte ré acerca da alegação de 

descumprimento das decisões acima referidas, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena da sua presunção. Às providências. Intimem-se as 

partes, sendo a parte ré pessoalmente por oficial de justiça. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, inclusive, sendo necessário, em sede de plantão 

judicial.

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034391-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENILDA VINDOURA GOMES RÉU: ODIL BENEDITO VILELA Vistos. 

ROSENILDA VINDOURA GOMES ajuizou a presente AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face 

de ODIL BENEDITO VILELA, com fundamento nos artigos 539 a 549 do 

CPC, alegando, em síntese, que: “O Requerido contratou a para propor 

ação Trabalhista, que tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, através 

do n° 0000432-93.2016.5.23.0001, restando parcialmente procedente a 

demanda em seu favor. Com a procedência parcial da ação, o autor 

alcançou crédito no valor de R$8.609,54 (oito mil seiscentos e nove reais 

e cinquenta e quatro centavos), conforme comprova documento anexo. 

Referido montante foi transferido, por determinação judicial, para a conta 

da Consignante – documento anexo. Ocorre que a Consignante foi 

informada pela Sra. Cristina Oliveira Vilela – que apresentou-se no final do 

mês de maio/2018 como filha do Consignado, que o consignado veio a 

óbito. Sendo assim, tão logo o dinheiro aportou na conta da consignante, 

está encaminhou Carta com Aviso de Recebimento e Telegrama, ambos 

anexos, requerendo que os herdeiros apresentassem os documentos 

necessários para recebimento do crédito, uma vez que com a morte é 

sabido que há procedimentos legais a ser observados para recebimento 

de créditos do de cujos. Ocorre que até o presente momento, em que pese 

os documentos postais enviados via correio terem sido recebidos, não foi 

apresentado qualquer documento para que a consignante pudesse 

efetuar a transferência dos valores a quem de direito. Apenas há notícia 

do óbito do consignado, mas nenhum documento que comprove tal fato foi 

apresentado, razão pela qual a consignação que ora se apresenta está 

sendo feita em nome do consignado. Do valor de R$ 8.609,54 (oito mil 

seiscentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) alcançado no 

processo n° 0000432-93.2016.5.23.0001, o percentual de 30% foi 

descontado em decorrência de honorários advocatícios contratais, 

conforme determina tabela da OAB, de modo que o CONSIGNADO é 

credor do valor de R$ 6.026,69 (Seiscentos e vinte e seis reais, e 

sessenta e nove centavos). É desse modo que a Requerente, que sempre 

honrou seus compromissos, comparece diante de Vossa Excelência, a fim 

de que por meio do judiciário possa ter resolvida tal situação”. Ao final, 

requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o 

deferimento do depósito do valor apontado como devido, a procedência da 

ação com a condenação da parte ré ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Inicial e documentos, inclusive, o comprovante do 

depósito judicial do valor consignado em pagamento, nos movimentos de 

id´s 15839532 (15840292 a 15950427). Determinado à parte autora a 

comprovação da sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais (id 15968456), preferiu ela proceder o seu devido 

recolhimento (id 16117083 – 16117451 a 16117460). Antes mesmo do 

deferimento da consignação em pagamento, Gonçalina Oliveira Vilela, 

Juliano Odil Oliveira Vilela, Cristiano Oliveira Vilela e Cristina Oliveira Vilela, 

manifestaram-se nos autos, requerendo a sua habilitação como meeira e 

herdeiros do Espólio da parte ré, a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça e o levantamento do valor depositado judicialmente 

em consignação em pagamento (id´s 17006201 a 17068881). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro à parte ré a concessão 

dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. 

Defiro, ainda, a habilitação da meeira e dos herdeiros do Espólio da parte 

ré, conforme alvará judicial acostado aos autos (id 17006649). De igual 

modo, defiro o depósito judicial já efetivado em consignação em 

pagamento do valor que a parte autora aponta como devido. Tendo em 

vista a manifestação da parte ré, requerendo tão somente o levantamento 

do depósito judicial em consignado em pagamento e a inocorrência das 

hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do CPC, tem-se que o processo 

admite o julgamento antecipado do seu mérito, uma vez que não se faz 

necessária a produção de outras provas além da documental já existente 

nos autos, a qual reputo como suficiente para a formação do 

convencimento deste Juízo, por ser o seu destinatário, e o consequente 

deslinde do feito (NCPC, 347, 353, 355, I). Requerido pela parte ré apenas 

e tão somente o levantamento do valor consignado em pagamento, a 

procedência da ação é medida que se impõe, diante do reconhecimento 

tácito pela parte ré do pedido da parte autora. Desta feita, homologo o 
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reconhecimento pela parte ré do pedido formulado pela parte autora nesta 

ação de procedimento especial de consignação em pagamento, ao que 

declaro a extinção da obrigação da parte autora junto à parte ré, referente 

ao ressarcimento do valor de R$ 6.134,02 (seis mil cento e trinta e quatro 

reais e dois centavos), relativamente ao crédito decorrente da reclamação 

trabalhista n. 0000432-93.2016.5.23.0001, que tramitou perante a 01ª Vara 

do Trabalho da Capital, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC. Condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 85, § 2º, incisos I a IV, 90, 

98, §§ 2º e 3º, do NCPC. Expeça-se imediatamente o competente alvará 

para liberação do valor de R$ 6.134,02 (seis mil cento e trinta e quatro 

reais e dois centavos), depositado judicialmente em consignação em 

pagamento, com os seus devidos acréscimos, em favor da advogada da 

parte ré, que possui poderes para tanto, constando os dados bancários 

informados, conforme requerido (id 17006215), nos termos do artigo 545, 

§ 1º, do NCPC. Sem prejuízo, retifique-se o polo passivo da ação, incluindo 

nele a viúva meeira e herdeiros no lugar da pessoa do Espólio de ODIL 

BENEDITO VILELA. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo. 

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

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em substituição

Sentença 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)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017822-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS SANCHES MESQUITA, VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA 

RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais proposta por M. S. M., representado por 

sua genitora VIVIANE MOTA SANCHES MESQUITA, em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS, todos qualificados nos autos, na qual alegou, em 

síntese, que seu filho é portador de deficiência, motivo pelo qual contratou 

antecipadamente (15.10.2017), o bilhete de transporte aéreo junto à 

requerida para o voo G3 1541 referente ao trecho Natal/São Paulo e voo 

G3 1420 referente ao trecho São Paulo/Cuiabá, para o dia 07.01.2018, e 

ao realizar o check-in do voo G3 1541 “Natal/São Paulo”, foi informado 

pela companhia que o seu voo sofreria atrasos por problemas 

operacionais. Relata que foi obrigada a permanecer no aeroporto de São 

Paulo com sua família e que o atraso perdurou aproximadamente 07 (sete) 

horas, ocasionando, a perda da conexão com o voo G3 1420 com destino 

São Paulo/Cuiabá. Narra que o seu filho M. S. M. é portador de uma 

doença rara denomiado “Tirosinemia tipo I (CID E 70.2)” conforme laudo e o 

atestado médico apresentado no id.13800900 pág. 07/09, que consiste na 

mutação em um dos genes que codificam as enzimas responsáveis pela 

metabolização da tirosina, fazendo com que a enzima não seja produzida 

em quantidade suficiente ou que a sua função seja prejudicada. O que 

demanda cuidados específicos. Sustenta que possuía uma programação 

de viagem, e foi obrigada a aguardar por horas, o que prejudicou os seus 

compromissos, ao que alega a existência de falha na prestação do 

serviço, decorrente do atraso do voo, da ausência de informações 

prévias sobre o atraso, do não embarque no horário previsto e o 

reembarque em voo com características diversas do programado, e por 

essa razão pleiteia a condenação da requerida em danos morais no 

montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com a inicial (id. 

13800882), vieram os documentos (id. 13800894 pág. 01/04, 13800900 

pág. 01/09). A requerida apresentou contestação (id. 15336535). No 

mérito invocou alto índice de tráfego aéreo, o que gerou os atrasos no voo 

do autor. Argumenta a requerida que prestou a necessária assistência 

aos passageiros, inexistindo, assim, responsabilidade por ausência de 

nexo causal em indenizar o autor. Com a contestação vieram os 

documentos (id. 15336536 pág. 01/26). Houve impugnação à contestação 

(id. 15436753 pág. 01/09). Oportunizou-se às partes a especificação de 

provas a serem produzidas (id. 16048416), ao que a requerida pugnou 

pelo julgamento da lide (id. 16149927), assim como o autor (id. 16343244). 

Versando sobre interesse de menor, o parquet manifestou-se 

favoravelmente ao pedido inaugural (id. 16570339 pág. 01/06). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, notadamente em razão da inércia das partes 

em especificar interesse na produção de provas. Outrossim, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Necessário consignar que o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da 

produção de outras provas. Com efeito, “Se a parte não requerer a 

produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos 

disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado” (STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não 

há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente 

limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, 

sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 

3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de 

defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a 

produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide. Inexistindo preliminares, passo ao 

julgamento do mérito. Inicialmente, registro que o caso dos autos 

enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação 

são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do 

Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da ação. 

Notadamente no presente caso, a autora, como vítima, é consumidora 

equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes 

de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como da 

prestação dos serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse mesmo 

sentido, preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA MARQUES[1]: 

“Logo, basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com 

a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 927 do Código Civil 

dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever de indenizar, 

adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os 

elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo 

causal. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos 

artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 
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do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. 

Nesses autos, contudo, incide o regime especial de responsabilidade civil 

previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação da conduta ao seu 

causador é a Lei e não a culpa. Invoco, novamente o magistério de 

CLÁUDIA LIMA MARQUES [2], para quem: “O CDC para alcançar esse fim 

(o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do conceito de culpa e 

evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na 

Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” Embora haja alegações da 

requerida no sentido de sua não responsabilidade face a alteração na 

malha aérea, nada veio aos autos nesse sentido, ônus que incumbia à 

requerida, conforme exegese do art. 373, II, do CPC, porquanto em não 

podendo a parte autora produzir prova negativa, recai sob a requerida o 

ônus de comprovar a devida assistência ou a culpa exclusiva da autora. 

Ressalto, ainda, que embora a Reclamada alegue que a alteração do voo 

ocorreu “pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada 

data em razão da etapa anterior ao voo contratado, acarretando um 

verdadeiro efeito cascata na decolagem das aeronaves” e que prestou 

assistência de hospedagem ao autor, entretanto, não restou comprovado 

se o autor usufruiu e/ou desistiu do serviço. Além disso é de curial 

sabença que o consumidor opta pela contratação do transporte aéreo, 

buscando a rapidez consubstanciada na menor distância entre o local de 

origem e o destino bem como a pontualidade do serviço nos termos 

contratado. O fato é que a requerida, atrasou o voo G3 1541 referente ao 

trecho Natal/São Paulo, após a longa espera pelo autor e demais 

passageiros, que tiveram que passar por cerca de 07 (sete) horas, 

aguardando a reacomodação no voo G3 1422, com características 

diversas da contratada/programada, acarretando, ainda, a perca da 

conexão G3 1420 referente ao trecho São Paulo/Cuiabá. Com efeito, há 

evidente desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade 

psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, 

alimentação e repouso que não restaram atendidas pela Companhia 

Aérea. Não há como ignorar o disposto no art. 231, parágrafo único, do 

Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986)[3] e no art. 22 da 

Portaria 676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, da ANAC[4], que 

determinam a prestação de tal assistência. Ademais, conquanto regida 

pelas normas de proteção ao consumidor, a hipótese de atraso de vôo, 

rege-se também pela legislação própria da aviação, eis que as normas do 

Código Brasileiro da Aeronáutica somente não se aplicam quando 

incompatíveis com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do 

Consumidor. A Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) dispõe, em 

seu art. 231 que “quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço e que todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil “. Não se 

vislumbra em tal dispositivo incompatibilidade capaz de gerar sua 

inconstitucionalidade e não aplicação para os casos de relação de 

consumo. Tão somente regulamenta situação específica, determinando um 

período de tolerância de quatro horas para que a transportadora dê 

prosseguimento à viagem. A partir de então, terá o passageiro justa causa 

para exigir embarque em outro vôo ou rescindir o contrato de transporte 

com a imediata restituição do valor da passagem. Com efeito, o atraso 

exagerado em vôos gera dano moral, pois este período longo de atraso 

gera dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

causa desequilíbrio emocional nos passageiros. Não trata-se de mero 

dissabor ou sensibilidade exacerbada o que ocorre com o consumidor 

quando enfrenta tais atrasos, uma vez que não fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia porque rompem o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. O atraso em voos causa enormes danos ao passageiro “mais 

ainda no presente caso, por se tratar de pessoa portadora de cuidados 

especiais”, sem negar o contratempo que significa um atraso acentuado 

até a partida do avião. A caracterização do contratempo, por si só, já se 

constitui em dano moral e não somente patrimonial, sendo que o vexame e 

a dor a que o passageiro está obrigado a suportar, gera ofensa à sua 

personalidade e, por esta razão merece ser indenizado. Portanto, o 

desconforto e o descumprimento do contrato constituem-se em ofensa 

moral motivados pela desídia do transportador. Assim, as aflições e 

transtornos enfrentados pela autora certamente fogem à condição de 

mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro dano moral 

indenizável. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Tem-se por regra que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo stricto sensu, da qual restou caracterizado 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo autor decorrente do 

descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, por 

culpa da empresa Requerida, é, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Com efeito, “RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO DESARRAZOADO DE VOO, SUPERIOR A 10 HORAS, 

SEM ATENDIMENTO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA, DIANTE DO DESCASO PARA COM 

OS CONSUMIDORES. Legitimidade passiva da empresa Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes, com quem a parte autora celebrou o contrato, não obstante a 

incorporação pela VARIG. No mérito, se houve problemas metereológicos 

que ensejaram o cancelamento do voo, tal fato não afasta a 

responsabilidade das empresas aéreas de tratarem seus clientes com o 

maior zelo possível, prestando informações adequadas, possibilitando o 

remanejo em outros voos no menor tempo possível e, na impossibilidade 

de fazê-lo, providenciar acomodações e alimentação adequada aos 

passageiros. Responsabilização da ré que não advém do cancelamento 

do voo em si, ocasionado pelo mau tempo, mas sim em razão da 

excessiva e injustificada demora em recolocar os passageiros em outro 

voo, aliada à completa ausência de assistência da companhia aérea, 

traduzindo evidente desconsideração para com a pessoa do consumidor. 

Quantum indenizatório mantido, pois foi fixado em consonância com os 

parâmetros comumente estabelecidos por esta Turma Recursal em casos 

similares. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002517175, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Julgado em 08/07/2010)”. “TRANSPORTE AÉREO. DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 

fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) “REPARAÇÃO 
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DE DANOS. ATRASO DE VÔO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM, DIANTE DAS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A responsabilidade das 

companhias aéreas tem natureza objetiva, aplicando-se a regra do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Inegável a falha na prestação do 

serviço, diante do atraso de cerca de dois dias para novo embarque, 

decorrentes da demora na disponibilização de outro vôo. Dano moral 

configurado, cujo quantum deve ser mantido, a fim de atentar às 

peculiaridades do caso concreto e se adequar aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais, em casos análogos. Aliado a isso, a empresa 

providenciou hospedagem à recorrente, fato que, apesar de não afastar 

sua culpa pelo transtorno sofrido, ameniza-a. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002376994, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 24/03/2010 – 

grifo nosso). Dessa forma, resta evidente a ocorrência do dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados ao autor em razão da falha na 

prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta caracterizando-se como in re ipsa, isto é, 

prescinde da produção de provas. Com efeito, demonstrada a prática do 

ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão 

dos danos. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Adianto que 

não se trata de tarifar de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. 

Tal seria impensável e até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária 

se presta a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato 

praticado e reprovável. Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não 

fará com que se retorne ao status quo ante situação essa ideal, porém 

impossível proporcionará uma compensação, parcial e indireta, pelos 

males sofridos. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor e 

aplicação de pena exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me 

parecem as ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do 

arbitramento do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da 

indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve 

o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. 

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o 

mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior 

importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, 

também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável 

deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é 

sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.[5] Assim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade bem como a condição especial do autor corroborada 

pelo laudo e o atestado médico (id. 13800900 pág. 07/09), a reparação do 

dano moral é impositiva, na forma do art. 5.º, inc. V e X, da Constituição 

Federal e dos art. 6.º, inc. VI, do CDC e do art. 186, do CC, ao que 

ponderadas essas premissas, entendo que se mostra adequado o valor 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de dano moral, montante esse 

que atende à sua finalidade. Porque, por um lado, não se mostra baixo, 

assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por 

danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de 

caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autora. Destaco ainda 

a condição peculiar do menor autor que é portador de uma doença rara 

denominada “Tirosinemia tipo I (CID E 70.2)”, a qual requer cuidados 

específicos, o que não foi observado pela empresa requerida. Nenhuma 

nação pode se tornar grande e civilizada se não aprender a respeitar os 

direitos das minorias. Nesse sentido, transcrevo a lição de Nelson 

Rosenvald, Acessibilidade é a palavra da ordem para pessoas com 

deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor em Janeiro de 

2016 para ratificar a mensagem inclusiva da Convenção de Direitos da 

Pessoa com Deficiência (a primeira internalizada no Brasil com o quórum 

especial que lhe defere status constitucional). Acessibilidade é o que 

resume a substituição do paradigma subjetivo e médico da punição pela 

exclusão social da pessoa “diferente”, pelo paradigma social da 

adaptação da coletividade e do entorno ao acolhimento, respeitando-se as 

suas particularidades e promovendo os seus direitos fundamentais, dentre 

os quais se encontra a superação de todas as barreiras que sirvam de 

pretexto à exclusão. Daí a meta da edificação de um desenho universal, 

com a disponibilização de apoio para que a pessoa com deficiência 

encontre autonomia, não apenas no sentido psíquico da autodeterminação, 

como também no acesso a meios que lhe permitam fruir de sua 

capacidade de fazer e alcançar as suas potencialidades. 

(https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2016/07/05/Cadeira-de-rod

as-x-Carrinho-de-beb%C3%AA). Diante do exposto, e por tudo que dos 

autos constam, com fundamento art. 5.º, V e X, da Constituição Federal; 

art. 6.º, VI, do CDC e art. 186, do CC c/c o art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde 

o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ). Em 

razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do 

artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes, 

observando-se o estabelecido pelo art. 611 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

[1] MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 292. [2] MARQUES, Cláudia Lima. 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 

1033. [3] Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil. 

[4] Art. 22. Quando o transportador cancelar o vôo, ou este sofrer atraso, 

ou, ainda, houver preterição por excesso de passageiros, a empresa 

aérea deverá acomodar os passageiros com reserva confirmada em outro 

vôo, próprio ou de congênere, no prazo máximo de 4 (quatro) horas do 

horário estabelecido no bilhete de passagem aérea. § 1o Caso este prazo 

não possa ser cumprido, o usuário poderá optar entre: viajar em outro 

vôo, pelo endosso ou reembolso do bilhete de passagem. § 2o Caso o 

usuário concorde em viajar em outro vôo do mesmo dia ou do dia seguinte, 

a transportadora deverá proporcionar-lhe as facilidades de comunicação, 

hospedagem e alimentação em locais adequados, bem como o transporte 

de e para o aeroporto, se for o caso. § 3o Aplica-se, também, o disposto 

neste artigo e seus parágrafos quando o vôo for interrompido ou sofrer 

atraso superior a 4 (quatro) horas em aeroporto de escala. [5] Programa 
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de Responsabilidade Civil. 2ª ed. 4ª Tiragem. rev., aum. e atual. São Paulo: 

Malheiros Editores Ltda, 2001. Págs. 81-82.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYZE PACHECO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (RÉU)

ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 

DO SISTEMA PETROBRAS (RÉU)

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007833-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAYZE PACHECO SAMPAIO RÉU: UNIMED ANGRA DOS REIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

BIOENERGIA-ASSOBIO, ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS Diante do 

retorno de uma das Cartas de Citação com a informação de endereço 

inexistente (Id. 12918525), intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar o correto endereço da requerida ASSOCIAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA DE 

PETROBRÁS (AFSEMSP). Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de dezembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030200-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOURENCO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028106-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES MOREIRA (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028845-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029554-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO SANTOS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17028272, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029141-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR CEZAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17030069, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019432-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704/O-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042882-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOALCEY WANDER ROJAS GAVILAN (REQUERENTE)
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FABIANA CLINI ROJAS GAVILAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042882-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FABIANA CLINI ROJAS GAVILAN, DOALCEY WANDER ROJAS GAVILAN 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória c/c 

Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Lucros cessantes ajuizada por Fabiana Clini Rojas Gavilan e Doalcey 

Wander Rojas Gavilan contra Malai Manso Hotel Resort S/A. Os autores, 

em 16 de janeiro de 2018, celebraram com a ré um “Contrato Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel (Unidade 

Hotelaria Autônoma)”, onde em síntese passaria a ter direito a 04 semanas 

por ano no Malai Manso Resort Late Golf Convention & SPA ou optar por 

estadias em outros hotéis conveniados no Brasil e exterior, mediante 

parcelamento e balões que atingiram o valor histórico de R$ 57.900,08 

(cinquenta e sete mil e novecentos reais e oito centavos), com data de 

entrega da obra prevista para 31.12.2014. Seguem alegando que a ré 

prometeu entregar um empreendimento com 332 unidades hoteleiras 

autônomas, entretanto, em 19/11/2016 a ré alterou unilateralmente a 

Convenção do Condomínio, constando no documento em sua Cláusula 2ª, 

Parágrafo único, que o mega empreendimento passaria a ser composto 

p o r  a p e n a s  2 6 2  u n i d a d e s  e  0 1  u n i d a d e  a u t ô n o m a 

turístico-comercial-hoteleira, fato este que nunca foi informado aos 

autores. Em síntese, os Autores foram lesados, pois os valores ajustados 

e pagos foram calculados sobre a estrutura prometida e não sobre a 

estrutura parcialmente entregue, incorrendo, assim, a Ré em 

enriquecimento sem causa, e, cometendo, portanto, gravíssima violação 

contratual. Mas não é só, além da mega estrutura até hoje não ter sido 

entregue, a estrutura não contratada foi entregue com 24 meses de 

atraso, conforme comprova o incluso “Habite-se” expedido no mês de 

dezembro de 2016. Consigna que, a ré conforme comprova a inclusa 

certidão expedida pelo Cartório de Imóveis da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, prova esta extraída do processo similar autuado sob nº 

1017035-54.2017.8.11.0041 não cumpriu os requisitos elencados no artigo 

32 da Lei de Incorporação Imobiliária nº 4591/64, pois não realizou na 

íntegra o devido e fiel registro da incorporação junto ao referido Cartório 

de Imóveis. Relata ainda que, os proprietários do Resort poderiam ainda 

trocar seus direitos de férias por estadias em outros hotéis conveniados 

no Brasil e exterior, conforme Cláusula 4ª dos contratos celebrado entre 

as partes, mas que novamente fora subtraído/alterado de forma sorrateira 

da convenção do condomínio confeccionada em 19 de novembro de 2016. 

Por fim, sustenta que a requerida também até a presente data a revelia do 

artigo 32 da LF 4591/64, não realizou o registro definitivo da incorporação 

junto ao cartório de imóveis, nem tampouco individualizou as frações/cotas 

dos imóveis adquiridos, e, consequentemente, deixou de entregar aos 

Autores o “Titulo de Domínio”, representado por escritura pública e 

averbada a margem da matrícula do imóvel, motivos, suficientes para 

caracterizar a rescisão contratual, a qual desde já se requer seja 

decretada. Por tais razões, pugnam pelo deferimento da tutela de urgência 

para: i) se abster de efetuar cobranças e incluir o nome dos autores nos 

órgãos de proteção ao crédito; ii) depositar em juízo a devolução da 

integralidade dos valores desembolsados, acrescidos des multa e lucros 

cessantes, que atualizados até 07/12/2018 importam em R$ 311.394,79 

(trezentos e onze mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido de tutela de urgência merece prosperar em parte. No que 

tange à devolução das parcelas pagas, bem como ao pagamento de 

multas contratuais e lucros cessantes com valor atualizado vejo que não 

merece guarida, pois são consequências da rescisão contratual, o que 

não é possível neste momento de cognição sumária, já que para ser 

declarada a rescisão é necessário averiguar quem deu causa, o que 

somente é possível com a instrução probatória, portanto, tratando-se de 

matéria de mérito, sendo prudente aguardar a formação do contraditório. 

Consigno ainda que, por se tratar de um grupo com potencial econômico 

não há indícios de que a parte ré possa se furtar de realizar a devolução 

dos valores caso seja reconhecido o direito em favor dos autores. No 

tocante ao pleito de suspensão da cobrança do condomínio e das 

parcelas do contrato, a despeito das razões veiculadas na inicial, tenho 

que não ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta se tratar de informações unilaterais, 

sendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Por fim, quanto ao pedido 

de se abster de inserir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito, este por sua vez merece acolhimento, tendo em vista os prejuízos 

econômicos causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, 

determinar, até ulterior deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de 

inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito em relação 

a eventuais débitos dos contratos discutidos nos autos. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte ré, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 

537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

18/03/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte autora por meio do respectivo o patrono constituído nos 

autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas 

de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte ré poderá contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043243-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043243-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP REQUERIDO: SISAN 

ENGENHARIA LTDA, RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA 

LTDA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 
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Antecipada ajuizada por Orbix Corretora de Seguros EIRELI contra SISAN 

Engenharia Ltda. e Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda. 

Pretende, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a 

efetuar a transferência da propriedade do apartamento nº 602, do 

Condomínio Residencial Brisas do Parque, para a sua titularidade, 

conforme ajustado em termo de acordo extrajudicial firmado entre as 

partes. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar, nesta fase de 

cognição sumária, se mostra temerário, uma vez que não se formou o 

contraditório, princípio este prestigiado pelo novo Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, POSTERGO a análise do pedido de tutela de urgência para 

após a formação do contraditório com a resposta da ré. A respeito do 

pedido de parcelamento das custas processuais do preparo, verifica-se a 

seguinte previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, DEFIRO o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas mensais, conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento, cite-se e 

intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 10h, Sala: Conciliação 7, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte autora por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043328-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA OAB - GO28931 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043328-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

RÉU: GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME 

Cuida-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência c/c Restituição de Quantia, Inexigibilidade de Cobrança e 

Indenização por Danos Morais ajuizada Mútua – Caixa de Assistência dos 

Profissionais do CREA/MT contra Gutte Elles Indústria Comércio e Serviços 

Ltda. Requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha 

de realizar a inclusão do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito 

em decorrência da nota fiscal nº 966. Para tanto, alega que firmou 

contrato com a ré para fornecimento de uniformes para seus 

colaboradores, contudo a qualidade dos produtos não correspondeu ao 

que foi contratado, causando a recusa da autora em recebe-los. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente pelo termo de recusa dos 

uniformes, comprovante de pagamento de 50% do valor total para início da 

confecção das peças, além das posteriores comunicações de defeitos e 

baixa qualidade das roupas, assim como pela documentação acostada 

aos autos, que são suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge 

dos prejuízos causados pela inscrição de anotação negativa no nome da 

parte autora, que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo a nova negativação. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

reclamada SE ABSTENHA protestar a dívida consubstanciada pela nota 

fiscal nº 966, no valor de R$ 2.291,50 (dois mil duzentos e noventa e um 

reais e cinquenta centavos), e caso já o tenha feito, que RETIRE o registro 

negativo do nome da autora referente ao débito discutido nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Condiciono o cumprimento da liminar à prestação de caução 

no valor da dívida ora debatida, na forma do art. 300, § 1º, do CPC, que 

deverá ser depositada no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se e intime-se a 

parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 

09h – Sala: Conciliação 6, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte autora por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Por se tratar de 

relação de consumo, inverto o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036576-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAUST OAB - MT13610/O (ADVOGADO(A))

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025770-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025770-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE JOSE PEREIRA, JORGE JOSE PEREIRA RÉU: CAROLINA 

APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Onerosa c/c Indenização 

por Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada Jorge 

Jose Pereira (J.P. Revendedora) e Jorge José Pereira contra Portal 

Telefônico Serviços de Publicidade EIRELI. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que a seja rescindido qualquer contrato existente entre as 

partes, bem como se abstenha a parte ré de efetuar o protesto de 

eventual dívida gerada entre as partes. Para tanto, alega que fora 

contatado pela parte ré, oportunidade em que foi-lhe oferecido serviço de 

divulgação de publicitária de sua empresa de forma gratuita. Relata, no 

entanto, que a posteriormente passou a ser cobrado por telefone, de 

forma ameaçadora pela ré, a fim de que efetuasse diversos pagamentos 

para não ter o nome da empresa protestado. É o breve relato. Fundamento 

e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece parcial acolhimento. No que tange ao pedido de rescisão 

imediata de todo e qualquer contrato porventura existente, trata-se de 

medida satisfativa, e decorre justamente da decisão de mérito a ser 

proferida quando da fase de cognição exauriente do feito, não sendo 

comportada neste momento de cognição sumária. Por outro lado, em se 

tratando do pedido de abstenção de protesto em nome da empresa autora, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente pelo boletim de 

ocorrência, comprovantes de pagamento realizados pelo autor, e pelas 

diversas reclamações existentes contra a empresa ré por fatos 

semelhantes, assim como pela documentação acostada aos autos, que 

são suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge dos prejuízos 

causados pela inscrição de protesto no nome da parte autora, que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, mormente por ter a parte autora 

efetuado o depósito do valor cobrado pela empresa ré, pois que nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, 

procedendo a nova negativação. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a reclamada 

SE ABSTENHA protestar a dívida no valor de R$ 8.964,00 (oito mil 

novecentos e sessenta e quatro reais), e caso já o tenha feito, que 

RETIRE o registro negativo do nome da autora referente ao débito discutido 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 09h30 – Sala: Conciliação 

5, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte autora por meio do respectivo o patrono constituído nos 

autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas 

de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte ré poderá contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028715-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DANILO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17024169, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031474-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO OSS EMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))
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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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17065833, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029679-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029679-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a 

parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/02/2019, às 

09h00, Sala: Conciliação 7, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte autora por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011590-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

17115597, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004835-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA ANTUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARRETO ALVES COSTA FREITAS OAB - CE21484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR MOREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

17070567, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020054-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMS BARROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO HAMILTON DIAS HONORIO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

17057258, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023390-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CASSIO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGO ANTONIO TONELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023390-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALO CASSIO FIGUEIREDO RÉU: ARGO ANTONIO TONELLI Quanto 

ao pedido para que seja oficiado ao Estado de Rondônia – DETRAN, 

visando à suspensão da cobrança em nome do reclamante dos valores 

correspondentes a multas e taxas de licenciamento, tal pleito não merece 

guarida, na medida em que este Juízo não é competente para análise de tal 

matéria, pois se trata de requerimento de anulação perante órgão 

estadual. Também não merece acolhimento o pedido de expedição de 

Ofício ao DETRAN-MT, ao passo que a inadimplência do réu quanto à 

transferência do veículo e pagamento de encargos não tem o condão de 

intervir na relação entre o DETRAN e o proprietário que consta no registro 

do veículo. Não pode este juízo simplesmente expedir ofício ao DETRAN 

informando que o veículo não pertence mais ao autor e determinar a 

suspensão de eventuais cobranças de multa e demais encargos. O autor 

deve se valer da via adequada para buscar tais pretensões. Por fim, 

embora a parte autora dispense a audiência de conciliação, tal 

possibilidade só é possível quanto houver anuência de ambas as partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 9h30 – 

Sala 3. Cite-se a parte ré no endereço indicado no ID n. 16259588, 

constando as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026693-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CUNHA LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

16763489, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. RÉU: HIGOR ALVES DE SOUZA Tendo em vista a 

suspensão do expediente no dia marcado para a realização da audiência, 

conforme certidão de Id. 13894066, defiro o pedido de Id 15262572. Com 

efeito, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 11 de março de 

2019, às 08h30 – Sala: Conciliação 06, devendo ser expedido novo 

mandado de citação e intimação pessoal, no endereços indicado pelo 

autor no documento de Id 15262572. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006674-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE BASAGLIA BARBOSA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006674-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. RÉU: KARINE BASAGLIA BARBOSA RODRIGUES 

Tendo em vista que a audiência designada foi suspensa e o requerido não 

foi encontrado no endereço indicado na inicial, conforme Certidões de Id. 

13184566, defiro o pedido de Id 13271248. Com efeito, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 11 de março de 2019, às 10h – Sala: 

Conciliação 06 devendo ser expedida nova carta de citação e intimação 

nos endereços indicados pelos autores no documento de Id 13271248. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030906-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE PAULA DOMINGOS (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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17127206, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1028355-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA MARCHIOLI LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028355-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: LUDMILA MARCHIOLI 

LEITE Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 18/03/2019, às 8h – Sala 7, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Diante do intervalo de tempo entre o ajuizamento da 

ação e o seu recebimento, intime-se a parte autora para que informe se 

ainda persiste o interesse no pedido liminar de despejo, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (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:

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013126-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DA CONCEICAO (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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001623-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBSON 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:

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003946-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DA LUZ ROSA SOBRINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES 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 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: 1000780-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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: 1003214-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

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: 1037177-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 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: 1025646-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON SOARES 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:

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037015-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

17021604, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029751-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 
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produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019370-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANILDO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015537-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LINS REGINATO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO REBELLO SCHWARTZ OAB - SP190267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037077-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRISTIAN FRANCO TORRETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011634-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011634-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Recebo a emenda à inicial e defiro o pedido encartado 

na petição Id. 14995442, para determinar o processamento da demanda 

como Ação de Exibição de Documentos (art. 397 do CPC/2015). Intime-se 

o requerido para que em 5 (cinco) dias exiba os documentos contendo as 

seguintes informações: a) nome do usuário/conta; b) login e senha; c) 

valores a receber – quantia investida e retorno do investimento; d) 

contrato firmado entre a empresa e o autor; e) relatórios mensais das 

atividades e dos serviços prestados; f) relatórios das movimentações 

financeiros do autor ou documentos com nomenclaturas equivalentes. 

Caso assim não proceda, o requerido poderá apresentar impugnação nos 

termos do art. 398 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144898 Nr: 29568-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, ROSINETE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, Ivanildo de Almeida - OAB:MT0025704O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 310, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 
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OAB:OAB/PR 59659

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar e providenciar 

o pagamento acerca da resposta da conta única de fls. 824/826, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) JOAQUIM FELIPE SPADONI para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949510 Nr: 60017-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., 

VALDOMIRO PAZINI

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

EPP, ITAMAR MESSIAS PEREIRA, MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

98.506,62 (noventa e oito mil, quinhentos e seis reais e sessenta e dois 

centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por 

cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos os índices 

a contar da data do vencimento das duplicatas.Condeno a parte 

requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença 

(artigo 702, §8º, do CPC/2015).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901954 Nr: 31302-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para reconhecer o domínio do 

embargante sobre o lote 11, da quadra 10, do Loteamento Jardim São 

Paulo, situado na Fazenda Nova Esperança, Bairro Pascoal Ramos, nesta 

Capital, além de determinar que a embargada se abstenha de quaisquer 

atos ou condutas relativas aos direitos de posse ou propriedade sobre o 

citado imóvel (artigo 681 do CPC/2015).Por consequência, declaro a 

nulidade da averbação nº 3/80840, protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, 

registrada na matrícula do imóvel objeto dos presentes autos.Condeno, 

ainda, a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Ofício ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá-MT, com a ordem para a exclusão da averbação nº 3/80840, 

protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, registrada na matrícula do imóvel 

objeto dos presentes autos, e, em seguida, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106917 Nr: 13349-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CANDIDO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Ante o exposto, com fundamento do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para reconhecer o domínio do 

embargante sobre o lote 08, da quadra 10, do Loteamento Jardim São 

Paulo, situado na Fazenda Nova Esperança, Bairro Pascoal Ramos, nesta 

Capital, além de determinar que a embargada se abstenha de quaisquer 

atos ou condutas relativas aos direitos de posse ou propriedade sobre o 

citado imóvel (artigo 681 do CPC/2015).Por consequência, declaro a 

nulidade da averbação nº 3/80840, protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, 

registrada na matrícula do imóvel objeto dos presentes autos.Condeno, 

ainda, a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Ofício ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá-MT, com a ordem para a exclusão da averbação nº 3/80840, 

protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, registrada na matrícula do imóvel 

objeto dos presentes autos, e, em seguida, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106946 Nr: 13361-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Ante o exposto, com fundamento do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para reconhecer o domínio da 

embargante sobre o lote 30, da quadra 11, do Loteamento Jardim São 

Paulo, situado na Fazenda Nova Esperança, Bairro Pascoal Ramos, nesta 

Capital, além de determinar que a embargada se abstenha de quaisquer 

atos ou condutas relativas aos direitos de posse ou propriedade sobre o 

citado imóvel (artigo 681 do CPC/2015).Por consequência, declaro a 

nulidade da averbação nº 3/80840, protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, 

registrada na matrícula do imóvel objeto dos presentes autos.Condeno, 

ainda, a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Ofício ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá-MT, com a ordem para a exclusão da averbação nº 3/80840, 

protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, oposta na matrícula do imóvel objeto 

dos presentes autos, e, em seguida, arquive-se com as devidas 
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baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144032 Nr: 29199-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Ante o exposto, com fundamento do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para reconhecer o domínio do 

embargante sobre o lote 11, da quadra 10, do Loteamento Jardim São 

Paulo, situado na Fazenda Nova Esperança, Bairro Pascoal Ramos, nesta 

Capital, além de determinar que a embargada se abstenha de quaisquer 

atos ou condutas relativas aos direitos de posse ou propriedade sobre o 

citado imóvel (artigo 681 do CPC/2015).Por consequência, declaro a 

nulidade da averbação nº 3/80840, protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, 

registrada na matrícula do imóvel objeto dos presentes autos.Condeno, 

ainda, a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Ofício ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá-MT, com a ordem para a exclusão da averbação nº 3/80840, 

protocolo nº 180.196 de 16/02/2016, registrada na matrícula do imóvel 

objeto dos presentes autos, e, em seguida, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932028 Nr: 50422-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 O Ministro Gilmar Mendes do STF, relator do Recurso Extraordinário n° 

632.212/SP, que versa sobre os expurgos inflacionários, determinou em 

31/08/2018 a suspensão de todos os processos individuais e coletivos, 

seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, 

pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que foi homologado 

o acordo e iniciado o prazo para adesão do interessado.

 Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, por 24 

(vinte e quatro) meses a contar de 5/02/2018 ou ulterior deliberação do 

Supremo Tribunal Federal.

 Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido 

em arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo 

código.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310732 Nr: 11028-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, GERALDA RAMALHO, JULIO CESAR MEURER, 

JOICE MARIA DA SILVA MEURER, MARROCOS CARNEIRO FA FROTA, 

CANDIDO CENTURIÃO, FRANCISCA DE SOUZA LIMA, VANDA 

TOMAZETTO, MARIZA GOMES DA SILVA MELO, MENTINHA DA SILCA 

RAIMUDNO, SIDNEI CARO LOPES, DEOCINA FEITOSA DA SILVA, 

CHRISIANE LEITE DA SILVA, MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, MARIA JOSÉ DA 

SILVA BARBINO, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA, SILVANO JOSE 

GOMES DA SILVA, MARCOS ANTONIO RAIMUNDO, GIOVANI COITO DOS 

SANTOS, PAOLA DE OLIVEIRA PEREIRA, SANDRA JOSY LOPES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT

 Sustentam que são possuidores dos imóveis sobre os quais recaiu a 

penhora nos autos de execução sob o nº. 6681-51.1998.811.0041 – Cód. 

87664.Os imóveis se encontram em nome da executada JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO, no entanto, não mais lhe 

pertence, sendo vendidos a terceiros de boa-fé.Ressaltam que à época 

das compras não foi lavrada à escritura pública em virtude de o 

loteamento não estar registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 

Apontam que quando da aquisição não havia nenhum gravame ou 

restrição. Informam que nos imóveis foram construídas casa e constituem 

a moradia dos embargantes. Assim, pleiteiam em sede liminar a 

manutenção da posse sobre os imóveis penhorados.DECIDO.De acordo 

com o artigo 674, do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro 

podem ser manejados pelo possuidor de um bem, a fim de proteger sua 

posse de turbação ou esbulho, decorrente de ato judicial. Para que haja o 

deferimento liminar dos embargos de terceiro é necessário que a parte 

embargante comprove a sua qualidade de possuidor.Imperativo ainda 

estarem presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni 

iurisCompulsando os autos tenho que o pedido liminar merece prosperar 

em parte.Quanto ao requisito do fumus boni iuris, veja-se que a parte 

embargante trouxe aos autos documentos atestando a posse de longa 

data sobre os imóveis penhorados, tais quais, contratos particulares de 

compra e venda, IPTU, contas de energia e água, os quais demonstram a 

posse exercida antes da penhora.Dessa forma, entendo que a prova 

documental acostada juntamente com a peça inicial se mostra bastante 

convincente da verossimilhança das alegações da parte embargante, e 

demonstram suficientemente sua posse sobre o bem.Posto isso, DEFIRO o 

pedido liminar para manter os embargantes na posse dos imóveis 

indicados na inicial até ulterior deliberação do juízo.Intimem-se a parte 

embargada para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 

679 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1349750 Nr: 19636-16.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMILSON VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:278.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Apense-se aos autos nº. 0043892-62.2014.8.11.0041 – Cód. 920737.

Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo.

 Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

 Defiro à parte embargante os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1341185 Nr: 18055-63.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO DINIZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO 

BANDOLINI - OAB:6746/ OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB:12126-B/MT

 Apense-se aos autos nº. 58058-65.2015.811.0041 – Cód. 1076208.

Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo.

 Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

 Defiro à parte embargante os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 967943 Nr: 8258-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, 

PAULA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617 MT, FERNANDA AMORIM SILVA - 

OAB:21321 MT, RAFAEL DUARTE DE ÁVILA COSTA - OAB:21.314MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 351/357, e a parte requerida 

acerca dos embargos de declaração de fls. 358/378, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1326422 Nr: 14825-13.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URACY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, 

PAULA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DUARTE DE ÁVILA 

COSTA - OAB:21.314MT

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

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Considerando que figura no polo passivo a Prefeitura Municipal de Cuiabá 

– MT, desapense-se o presente feito e redistribua-se perante uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 956157 Nr: 3166-12.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, 

PAULA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617 MT, FERNANDA AMORIM SILVA - 

OAB:21321 MT, RAFAEL DUARTE DE ÁVILA COSTA - OAB:21.314MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 266/272, e a parte requerida 

acerca dos embargos de declaração de fls. 273/298, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1271513 Nr: 28164-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, 

ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA DE LOURDES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12.625/MT

 Cuida-se de novos embargos declaratórios com efeitos infringentes 

interpostos pela parte autora às fls. 53/75, argumentando que houve 

contradição, omissão e falta de fundamentação na sentença.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão, 

contradição e muito menos falta de fundamentação no comando 

jurisdicional atacado.

Quanto à falta de fundamentação o embargante faz apontamentos 

confusos sobre a condição de terceiro e parte da embargante Maria Selma 

de Oliveira Borges.

Conforme já ressaltado na decisão anterior, a fundamentação da sentença 

que indeferiu a inicial não apresenta surpresa e nem fere o contraditório, 

ao passo que na sentença proferida na ação declaratória de ato jurídico 

reconheceu que a embargante seria litisconsórcio com o Sr. Uraçay, ou 

seja, reconhecendo a sua condição de parte e não de terceiro, inclusive, 

oportunizando a sua habilitação nos autos de ação cautelar e na ação de 

imissão de posse, ou conceder outorga necessária para o regular trâmite 

processual.

No tocante a omissão, a embargante aponta que não houve análise do 

incidente de falsidade documental.

Ora, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por não 

visualizar as condições da ação, de forma que sequer adentrou ao mérito 

para discutir a falsidade de documentos.

Assim, não há falar em omissão.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038854 Nr: 41037-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT

 Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Márcio Correa de Moraes em desfavor de Marcos Antonio 

Monteiro do Amaral, ambos já qualificados nos autos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 137.

A parte requerida, devidamente intimada, concorda com o pedido, 

conforme petição de fls. 146.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.
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Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849808 Nr: 52951-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO MAEHLER, 

SILVÉRIO MAEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CRIARE 

MOVEIS PLANEJADOS - MOVEIS CARRARO LTDA, ARANTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME, D HOME PLANEJADOS - 

AUTORIZADA DELLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - OAB:22011/0, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela ré (fls. 860/864) alegando omissão na sentença, ao passo que não 

analisou a impugnação à justiça gratuita, matéria que poderia ser 

apreciada até mesmo de ofício.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Registro que a impugnação à justiça gratuita é matéria já debatida nos 

autos, inclusive, sendo rejeitada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869234 Nr: 8959-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA ROSEMEIRE DE FREITAS 

SCHURIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela autora (fls. 76/78) alegando omissão na sentença, ao passo que não 

mencionou os efeitos da revelia.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Registro que a decretação da revelia restou analisada na decisão de fls. 

43, de forma que seria desnecessária a sua menção na corpo da 

sentença.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877526 Nr: 15135-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Os embargos de declaração de fls. 824/827 não guardam relação com o 

presente feito.

Assim, proceda-se com o seu desentranhamento entregando-o à parte ré.

Por fim, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação formulado pela requerida às fls. 741/761, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168246 Nr: 39391-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte ré, 

objetivando sanar erro material na sentença de fls. 111/113.

Para tanto, argumenta a existência de erro material na apuração dos 

valores, já que apontou a importância devida de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quando o correto 

é R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos).

A seu turno, a ré não apresentou manifestação.

 É a síntese.

Decido.

Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

 Nesse contexto, examinando as razões que embasaram a irresignação, 

convencido estou de sua procedência em parte, uma vez que o laudo 

pericial estabeleceu uma porcentagem de 25% de 70% para lesão no 

membro inferior direito, que resulta na quantia de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de erro 

material, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (22/07/2016).

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”.

No mais, a sentença permanece inalterada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931286 Nr: 49993-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALBINO LUTIIANI TOSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 240/244 e fls. 246/249, no 

prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931991 Nr: 50395-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DE ARRUDA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO 

ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 374/376, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação formulado pela parte autora às fls. 391/398, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920349 Nr: 43633-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO 

BRASIL CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

 Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação formulado pela requerida às fls. 305/313, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853490 Nr: 56167-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte requerida acerca 

dos embargos de declaração formulados às fls. 116/119, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1044023-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TUTOMU HIRANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RAFAEL PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044023-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO TUTOMU HIRANO RÉU: LUCAS RAFAEL PINTO O autor não 

logrou êxito em comprovar sua condição de miserabilidade financeira, o 

que autorizaria a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Além 

de ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, 

o autor juntou comprovante de endereço que indica ser sua residência 

localizada no condomínio Florais Cuiabá, localidade nobre e de alto padrão 

nesta capital. Dessa forma, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça. Intime-se o autor para que efetue e comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

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

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041154-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041154-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A A autora 

não logrou êxito em comprovar sua condição de miserabilidade financeira, 

o que autorizaria a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 

Sustenta comprometer complemente sua renda com remédios para a 

manutenção de sua saúde, contudo deixou de juntar provas de suas 

alegações. Outrossim, reside em condomínio de alto padrão nesta capital, 

não sendo plausível crer que não tenha condições de efetuar o 

pagamento das custas e taxas, no montante aproximado de R$ 760,00 

(setecentos e sessenta reais). Dessa forma, INDEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça. Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043893-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043893-88.2018.8.11.0041 Vistos. O autor 

pretende os benefícios da Justiça gratuita e, no intuito de demonstrar sua 

necessidade, instruiu o feito com declaração de imposto de renda 

2016/2017. Diante disso, intime-se o autor para emendar a petição inicial 

com a declaração de imposto de renda atual 2017/2018, no prazo de 

quinze dias. Em igual prazo deverá apresentar os relatórios e laudos 

médicos atualizados, eis que, com exceção ao relatório do fisioterapeuta 

emitido em novembro/2018 (Id 17095711), os demais carreados são de 

março e abril de 2018. Por fim, deverá o autor, no mesmo prazo, trazer 

comprovantes de recebimento de valores a título de restituição pelas 

despesas geradas com o tratamento ora postulado. Intime-se. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006864-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE APARECIDA BARBOZA VALADARES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006864-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido da autora exarado no termo de audiência de ID 15066801. Assim, 

redesigno o dia 28/03/2019 às 08:32 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Intimem-se todos para comparecimento. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038852-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONELE JUNIOR DE SOUZA GOMES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038852-77.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido constante na ata de audiência de conciliação realizada sob o ID 

14380385. Assim redesigno o dia 26/03/2019 às 11:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Intime-se todos para 

comparecimento. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 7 de 

dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042050-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA REGO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042050-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08:32 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042295-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES FIDELEX (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042295-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08:48 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039959-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRISON COSTA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))
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HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039959-25.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01 /04/2019 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043970-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIELO CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043970-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/03/2019 às 11:12 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Intime-se o subscritor da peça inicial para juntar aos autos a 

procuração, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043994-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL TEIXEIRA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043994-28.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/03/2019 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039628-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039628-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/04/2019 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 
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acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040633-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XERXES ALVES CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040633-03.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, informe o autor seu endereço eletrônico e 

o da parte ré, bem como a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação e as provas com que pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados, nos termos do art. 319 do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042769-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ABREU 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042769-70.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09:04 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036747-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036747-93.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 09:19 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001682-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLES OUGLAS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001682-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 às 08:48 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 53 de 594



as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033213-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033213-44.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 08:32 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037207-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BRAGA SANTOS (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037207-80.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 08:48 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037181-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037181-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 09:04 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037173-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA GARCIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037173-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/02/2019 às 09:36 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 
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Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043496-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043496-29.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01/04/2019 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

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

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

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

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042688-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SIBIN DELCARO OAB - SP324619 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE B. ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042688-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043126-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043126-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037881-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037881-58.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08:16 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021244-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021244-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

26/03/2019 às 11:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 14317688. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 7 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044039-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE FATIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044039-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de declaratória de ilegalidade do débito c/c reparação de danos 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Izabel de Fátima Vieira 

contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Relata a autora que é titular da Unidade 

Consumidora n. 6/2168875-9 e que sempre teve uma média de consumo 

de energia elétrica de R$51,37, contudo, no dia 11/12/2018 foi 

surpreendida com uma fatura no valor de R$2.320,95 referente a 

recuperação de consumo por um desvio de energia supostamente 

ocorrido entre 01/06/2017 a 01/07/2018. Sustenta que procurou a ré 

através do protocolo de n° 488215255, que informou à autora que o valor 

já havia sido lançado na fatura com vencimento para o dia 15/10/2018, 

contudo, como a autora não foi formalmente notificada e a ré se viu 

obrigada reimprimir a fatura, de forma parcelada, em 02 vezes, sendo a 

primeira com vencimento para o dia 19/12/2018 no valor de R$528,82 e a 

segunda para o dia 21/01/2019 no valor de R$1.792,13. Informa que o 

valor é indevido e que jamais alterou ou autorizou que alguém alterasse o 

seu medidor de consumo, e que mesmo buscando a ré para impugnar o 

valor, esta se mostrou irredutível, informando que caso a autora 

continuasse inadimplente ia interromper o fornecimento do serviço. A par 

disso, a autora postula a concessão de tutela antecipada, a fim de 

determinar que à ré se abstenha de interromper o seu fornecimento de 

energia elétrica tendo como base as faturas aqui discutidas. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro o pedido de justiça gratuita a autora. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam a sua média anual de consumo, e que as 

faturas objetos da presente ação foram emitidas sem nenhuma justificativa 

plausível para tanto. A par disso, diante a probabilidade do direito da 

autora em ter revisada as suas faturas emitidas em desconformidade com 

o habitual, e a falta de prontidão da parte ré solucionar o impasse, possível 

é o deferimento da tutela requerida. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a possível suspensão do fornecimento de energia da autora 

pode lhe causar diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de 

cunho essencial. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a ré suspenda a cobrança das 2 fatura 

emitidas com o vencimento para 19/12/2018 no valor de R$528,82 e para o 

dia 21/01/2019 no valor de R41.792,13 e em desfavor da unidade 

consumidora 6/2168875-9, em nome da autora e se abstenha de 

interromper o serviço e/ou inserir seu nome no SPC/SERASA com base 

nestas faturas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$200,00 

(duzentos reais) dia/multa, limitados a 30 dias/multa; Cumpra-se por oficial 

de justiça plantonista, servindo a presente como mandado. Em obediência 

ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 26/03/2019 às 11:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a 

ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044105-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO OAB - GO29228 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo 1044105-12.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o 

patrono da parte autora para acostar aos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e após, devolva-se ao Juízo de origem. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043975-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043975-22.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/03/2018 às 09:04 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037953-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANDERSON DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037953-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2018 às 09:20 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043792-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043792-51.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, informe o autor sobre a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023228-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023228-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Retifique-se o 

nome da parte autora, conforme requerido no ID: 14597826. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 09:52 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 
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deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038188-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038188-12.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10:40 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034746-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA IBANEZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034746-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

relata que a empresa ré vem obstruindo a sua passagem para seu imóvel, 

sem contudo explicar a forma de obstrução, tampouco demonstrou o fato 

narrado. Diante disso, intime-se a autora para emendar a petição inicial, 

trazendo aos autos documentos comprobatórios, bem como esclarecer 

acerca do obstrução alegada. Defiro a emenda da petição inicial ID 

16266840, 16266942. Anote-se no Sistema PJE a inclusão de Uilson 

Ibañez do Amaral Junior no polo ativo. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034806-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034806-11.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038190-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PACHECO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038190-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10:56 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038200-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA BEATRIZ MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038200-26.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 11:12 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038105-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CRUZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038105-93.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10:08 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031097-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME (RÉU)

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA OAB - SP362242 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031097-65.2018.8.11.0041 DESPACHO A fim de evitar 

decisões conflitante, apense os presentes aos autos de execução 

extrajudicial n° 1022934-96.2018.811.0041, proposta pelas rés em 

desfavor da autora. Em que pese a possível estabilização da tutela, por 

segurança do juízo e a fim de resguardar eventuais prejuízos a parte 

adversa, indefiro, por hora, o pedido de levantamento do valor dado a titulo 

de caução. O pedido de levantamento de valores poderá ser re-analisado 

após a formação do contraditório. Designo audiência de conciliação para o 

dia 25/03/2019 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. As rés compareceram espontaneamente 

nos autos, cite-se e intimem-se as rés para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022934-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA OAB - SP362242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022934-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Apense-se aos 

autos n° 1031097-65.2018.8.11.0041 e aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação lá designada. Em não havendo conciliação, 

concluso para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043823-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY BRITO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043823-71.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 
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inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043808-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI PEREIRA DE SALES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043808-05.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043907-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DAYANY DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo 1043907-72.2018.8.11.0041 DESPACHO Vistos e etc. 

Este processo foi protocolado e distribuído em nome de ANDREZA 

DAYANY DE SOUZA VIEIRA, porém, a inicial, bem como os documentos 

que a instruem estão em nome de pessoa diversa. Assim, intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecendo tal divergência. Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038291-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA NUNES DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038291-19.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023509-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SIQUEIRA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023509-75.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos não verifiquei a existência de substabelecimento 

e/ou procuração conferindo poderes ao advogado Victor Vidotti. Intime-se 

para regularização. Após, concluso. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078271 Nr: 397-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAHAM KHALIL WIHBY, LAURA RICCI WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE SOUZA BUDIB, HELIANE 

MARA ROSA SALOMÃO BUDIB

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

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE DOS 

REIS - OAB:188961, LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - 

OAB:240050

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que as Cartas Precatórias 

expedidas tem como finalidade a oitiva de testemunhas arroladas pelo réu, 

motivo pelo qual torno sem efeito a intimação de fl. 567.

Assim sendo, certifico que nos termos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

retirar as Cartas Precatórias expedidas, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1227514 Nr: 13973-23.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA 

FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIN DIAS - OAB:MT 

14.062/O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059519 Nr: 50772-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RAYEL, ANA PAULA MISCHIATTI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pelos autores às fls. 

311/341 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte ré para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907388 Nr: 35159-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES LEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MENDONÇA, VITOR 

VINICIUS DA SILVA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9.583

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pelas partes rés às fls. 

262/266 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060295 Nr: 51199-33.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBERTO DA ROCHA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO PAES, DRÁUZIO ANTONIO 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE GOES - 

OAB:111272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205665 Nr: 18916-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI MARTELLI, MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 Em cumprimento à decisão de fls. 1012, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação às partes para se manifestarem acerca do 

cálculo juntado às fls. 1013/1016, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036177 Nr: 39675-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, 

SAULO GOMES PENA, JOSEFA AMBROSIO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT14264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IVO FERREIRA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842912 Nr: 46857-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILONE LUCIA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA APARECIDA DE MOURA, PAULO 

ROBERTO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Paulo Zanin Fiorelli - 

OAB/MT 13.882 - OAB:, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls. 173 a 176, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1116823 Nr: 17380-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELYTON DOURADO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA. - 

OAB:17.826/A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedido desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais proposta por WELYTON 

DOURADO RODRIGUES contra TELEFONICA BRASIL S.A.Custas pelo 

autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 
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2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070265 Nr: 55515-89.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA LTDA 

ME, JULIANA BARROS LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. ALVES -ME, INDÚSTRIA CORTINA DE 

VIDROS MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 Trata-se de ação cautelar proposta por Casa dos Vidros Comércio 

Atacadista Ltda. – ME contra R. O. Alves – ME e Indústria Cortina de 

Vidros MT Ltda, já qualificados nos autos.

 A autora se compôs com a ré R. O. Alves – ME, conforme termos de 

acordo de p.93/94, requerendo a sua homologação e consequente 

extinção do feito.

 A ré Indústria Cortina de Vidros MT Ltda. não foi citada até hoje.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081982 Nr: 2505-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA LTDA 

ME, JULIANA BARROS LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. ALVES -ME, INDÚSTRIA CORTINA DE 

VIDROS MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e 

morais movida por Casa dos Vidros Comércio Atacadista Ltda. –ME contra 

R. O. Alves – ME e Indústria Cortina de Vidros MT Ltda, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes se compuseram no processo cautelar em apenso (código 

1070265), constando nos termos lá acostado que o acordo abrange esta 

ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e morais.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que nesta data homologuei a acordo formalizado no 

processo cautelar apenso a estes autos (código 1070265), e que referido 

acordo engloba este processo, dando-lhe quitação, esta ação de rescisão 

contratual cumulada com danos materiais e morais perdeu seu objeto.

Posto isto, extingo o feito pelo art. 485, VI, do CPC e determino o seu 

arquivamento, com as baixas e cautelas legais.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878818 Nr: 16014-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BRAUNER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR FITNESS CENTER - ACADEMIA DE 

GINASTICA SAUDE E VIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." 

Assim, reputo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos. 

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749241 Nr: 1325-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIFUENTES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CECHET JUNIOR, FERNANDA LÚCIA 

PEREIRA MACIEL SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação monitória ajuizada por José Sifuentes Machado em 

desfavor de Waldir Cechet Junior.

 O autor relata que foi vencedor na ação em que o réu foi seu procurador 

(processo n.º6695-25.2004.811.0041 que tramitou perante a 14ª Vara 

Cível) e, no entanto, nunca recebeu os valores da condenação, pois o réu 

como advogado naqueles autos se apropriou da quantia de forma 

indevida, razão pela qual ajuizou a presente ação a fim de receber seus 

créditos.

 Colacionou os documentos de p. 13/55.

Citado, o réu não ofertou defesa (p.115).

 Intimado para se manifestar e dar prosseguimento no feito, o autor 

permaneceu inerte (p.123).

É o relatório.

 Decido.

O autor foi intimado para dar prosseguimento no feito e não se manifestou.

Compulsando os autos verifico que pretende o autor por meio desta ação 

monitória receber créditos que entende devidos, uma vez que o réu, 

advogado que o patrocinou no processo n.º6695-25.2004.811.0041 que 

tramitou perante a 14ª Vara Cível, se apropriou indevidamente de valores 

que lhe pertenciam. Todavia, a presente ação não vem acompanhada de 

título que perdeu sua força executiva.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: (...)”

Posto isto, a parte autora é carecedora de ação, devendo a ação ser 

extinta por inadequação da via.

Com estas considerações e fundamentos, extingo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Deixo de condenar o autor em litigância de má-fé, por ausência de 

comprovação nesse sentido.

Custas pelo autor. Honorários indevidos, eis que o réu , citado, não 

promoveu sua habilitação processual nos autos.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 910351 Nr: 37102-62.2014.811.0041
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A, 

PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES, OSVALDO IORIO FILHO, ONESIMO 

ISMAEL TOLOI, ANDREAS ZOLTAN DAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME LUIZ DE BARROS, JACY PAZ DE 

SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6070

 Vistos

Atualize-se os dados do patrono dos réus (p. 294/295).

Quanto ao pedido de prova testemunhal, sua pertinência será apreciada 

quando a usucapião em apenso estiver na fase correspondente, eis que 

lá é que se discute tempo de posse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 369226 Nr: 6603-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Processo nº. 6603-71.2009.811.0041 - Código 369226

SENTENÇA

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto de título com pedido 

liminar proposta por ALT Brasil – Administração de Logística em 

Transportes Ltda. contra Lunar Distribuidora de Thiner e Solventes Ltda. e 

Banco do Brasil S/A, todos qualificados e representados nos autos.

Consta dos autos que, deferido o pedido de citação por edital da ré Lunar 

Distribuidora de Thiner e Solventes Ltda., a autora não promoveu os atos 

necessários ao cumprimento da citação.

Determinada a intimação pessoal da autora, o prazo de manifestação 

transcorreu in albis, conforme certidão de p. 117.

À p. 118 foi determinada a intimação do réu para requerer o que de direito.

O Banco do Brasil pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, 

em virtude do abandono da causa (p. 119).

É o necessário. Decido.

Intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, a autora não 

demonstrou qualquer interesse no prosseguimento do feito.

Os autos não podem permanecer paralisados aguardando a providencia 

da parte que, in casu, não atendeu ao chamado judicial.

Registro que a ação principal foi julgada procedente nesta data, com a 

declaração de inexigibilidade do débito objeto da demanda. Todavia, o fato 

de a ré ter sido citada por edital nos autos da ação principal não gera 

efeitos nesta cautelar, por ser autônoma.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos 

artigos 85, §8º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 751839 Nr: 3623-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Processo nº 3623-49.2012.811.0041 - Código 751839

SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico e 

inexigibilidade de título c/c com danos morais proposta por ALT Brasil – 

Administração de Logística em Transportes Ltda. contra Lunar 

Distribuidora de Thiner e Solventes Ltda. e Banco do Brasil S/A, todos 

qualificados e representados nos autos.

Relata a inicial que a autora, em 09/02/2009, foi intimada pelo 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá, para efetivar o pagamento de uma duplicata até o dia 

11/02/2009, sob pena de ter seu nome protestado. O documento foi 

emitido pela empresa Lunar Distribuidora de Thiner e Solventes Ltda. e 

apresentada para protesto pelo Banco do Brasil.

Sustenta a inexistência de causa lícita para a emissão e referida cobrança 

da duplicata, uma vez que não manteve ou mantém qualquer tipo de 

relação jurídica com a ré Lunar. Informou ter ajuizado ação cautelar 

objetivando a sustação do protesto de seu nome.

Requer a procedência do pedido para declarar a ausência de relação 

jurídica com a ré e consequente inexigibilidade da dívida em questão, 

cabendo aos réus o cumprimento da obrigação de não fazer, ou seja, de 

absterem de condutas tendentes a constranger o pagamento do valor da 

duplicata levada a protesto.

Colacionou os documentos de p. 16/28.

Declaração de suspeição (p. 29).

À p. 33 foi determinada a citação dos réus.

O Banco do Brasil, citado, ofertou contestação em que defende a 

inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que não praticou 

qualquer ilícito. Pede a improcedência do pedido (p. 40/48).

Frustradas as tentativas de citação pessoal da ré Lunar, foi deferido o 

pedido de citação por edital. Decorrido o prazo de resposta e, nomeada a 

Defensoria Pública como curadora especial, esta apresentou contestação 

às p. 71/73.

Impugnação à contestação (p. 77/78).

Instados a manifestarem, a autora requereu o depoimento pessoal de seu 

representante legal.

A Defensoria Pública pugnou pelo prosseguimento do feito.

Cumpridas as determinações dos autos em apenso, o feito retornou 

concluso para análise.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 385, caput, do Código de Processo Civil, indefiro o 

depoimento pessoal do representante legal da parte autora.

Inexistindo outros pedidos de produção de provas ou prejudiciais de 

mérito, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os 

artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), ambos do Código 

de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, a autora nega ter mantido qualquer tipo de 

relação jurídica com a ré que pudesse ensejar a emissão da duplicata 

mercantil no valor de R$ 1.483,21, levada a protesto perante o 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá por determinação do Banco do Brasil (p. 17).

A ré Lunar, citada por edital, foi defendida pela Defensoria Pública, por 

meio de negativa geral. O Banco do Brasil apenas defendeu a inexistência 

do dever de indenizar a autora, contudo, não há pedido de indenização 

por danos morais formulado.

Ora, o réu se limitou a sustentar que não existe direito à indenização, nada 

alegando quanto à relação jurídica, tornando esse ponto da obrigação 

pacífico, ou seja, não controvertido.

 In casu, cabia à parte ré, de acordo com a distribuição do ônus da prova, 

demonstrar a relação jurídica existente entre as partes que originou a 

emissão da duplicata mercantil levada a protesto, o que não conseguiu.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.”
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Não tendo a ré se desincumbido do ônus probatório, a procedência dos 

pedidos é dever que se impõe. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE 

REGULARIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO E DE INOCORRÊNCIA DE DANO 

- AUTORA REVENDEDORA DA EMPRESA DE PRODUTOS COSMÉTICOS - 

INADIMPLEMENTO - CONTRATO, NOTA FISCAL, RECIBO DE ENTREGA DE 

MERCADORIAS AUSENTES – ENCARGO DO SOLICITANTE DO 

APONTAMENTO – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA 

PROVA - DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA INDENIZATÓRIA 

RAZOAVELMENTE ARBITRADA – APELO DESPROVIDO. Pela teoria da 

distribuição dinâmica, e lógica, do ônus da prova, fica encarregado de 

provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores 

condições de fazê-lo. Assim, se a autora vem a juízo pleitear a declaração 

da inexistência de débito sob o argumento de que não está inadimplente 

com qualquer valor, ou seja, fundada num fato negativo, àquele que alega 

a existência e regularidade da avença passa a incumbir o dever de 

comprovar o fato positivo, isto é, a própria existência e regularidade da 

dívida apontada. Se o apontador do débito nos órgãos de restrição ao 

crédito não apresenta prova documental capaz de demonstrar a 

existência da dívida inadimplida, há que ser acolhida a tese da parte autora 

da injusta restrição. Por ser abstrato e existir apenas no âmago do 

ofendido, a jurisprudência do STJ é una no sentido de que a inscrição 

indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo 

desnecessária a prova de sua ocorrência (REsp 994.253/RS). Mantém-se 

a verba indenizatória razoável e proporcionalmente arbitrada.” (Ap 

104194/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 

26/03/2014. Negritei)

Ressalta-se que embora a ação tenha sido intitulada como declaratória de 

inexistência de vínculo jurídico e inexigibilidade de título c/c danos morais, 

não há pedido de indenização por danos morais.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado para DECLARAR a inexigibilidade da 

duplicata mercantil n. DP1661/03, de 14/01/2009, no valor de R$ 1483,21 

(um mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 

900,00 (novecentos reais), nos termos dos artigos 85, §8º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953959 Nr: 2071-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFENE JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO MACEDO - 

OAB:6811-B MT, YANOMANI CARDOSO ROSA - OAB:16774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente os 

pedidos da ação proposta por DAFENE JOANA DA SILVA em face de 

CLARO S.A.Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057810 Nr: 49952-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Com estas considerações, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo 

improcedente esta ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por MARIA 

DE LOURDES SIMÃO MARTINS em face de OI S.A. Condeno a autora ao 

pagamento da multa prevista no artigo 334, §8º do CPC em 2% do valor da 

causa, além das custas processuais e honorários de sucumbência, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC. Todavia, sendo a mesma beneficiária da justiça gratuita, suspendo a 

exigibilidade pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 330532 Nr: 2098-71.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO APARECIDO FRANÇA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA CRUZ PINHO, LUCIANO 

RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos

Ante o teor do oficio de p. 177 e diante da decisão de p. 160, 

encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que promova a defesa 

do réu Márcio da Cruz Pinto, que se encontrava preso quando de sua 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132710 Nr: 24163-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDYANE FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR PIAZZA TOPANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação indenizatória por 

danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta por 

LEIDYANE FERREIRA BATISTA em desfavor de WALMOR PIAZZA 

TOPANOTTI, para condená-lo:a) Ao ressarcimento de 1.000,00 (mil reais), 

referente a dano material;b) e o pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos com juros de 1% 

ao mês e correção monetária a partir do evento danoso ocorrido em 

24/10/2013 (Súmulas 43 e 54, STJ).Custas pelo réu, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363853 Nr: 1343-13.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA, MARIA DO CARMO ALMEIDA 

DE MATOS, LUIS GUSTAVO DE MATOS, GVDM, FRANCIS EMANUEL 

SILVA DE MATOS, FRANCISCO MARCOS DE MATOS, MARTA MARIA DE 

MATOS, MARGARETE CRISTINA DE MATOS, MARCIA GOMES DE MATOS, 

MARIA APARECIDA DE MATOS MELO, MARISA DE MATOS LOFFLER

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por FRANCISCO GOMES DE MATOS, sucedido 

por MARIA ROSA DA SILVA E OUTROS em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento da quantia de 

2,5 (dois e meio) salários mínimos vigentes à época do sinistro, 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará em favor do 

perito.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição. P.I .Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1068355 Nr: 54675-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEIDE SOBES JOVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Dessa forma, depreende-se do extrato de p.21 que não há dívida inscrita 

no cadastro de proteção ao crédito anterior à dívida objeto desta 

lide.Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor, eis 

que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, 

inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a 

inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de 

negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re 

ipsa.O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva 

reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo parcial procedentes os pedidos para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 66,19 

(sessenta e seis reais e dezenove centavos), referente ao contrato de nº 

0000005047378680. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento 

de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 82, § 2º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1144432 Nr: 29372-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLLA DE PAULA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:14173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CELANI HIPOLITO 

DP CARMO - OAB:SP/195.889

 Processo nº. 29372-29.2016.8.11.0041

Código nº 1144432

Despacho

Considerando a situação irregular do patrono da autora perante a Ordem 

dos Advogados do Brasil, intime-a pessoalmente, para regularizar sua 

representação processual, constituindo novo advogado, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952079 Nr: 974-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GOMES AMADO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por DANIEL RUFINO DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento 

danoso.Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art.85, §8º do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 

de dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061918 Nr: 51829-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ONICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Processo nº. 51829-89.2015.8.11.0041

Código nº 1061918

Despacho

Diante da petição de p.107, intime-se a patrona da autora para juntar prova 

que comunicou a renúncia à mandante, preenchendo os requisitos 

previstos no artigo 112 do CPC.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775556 Nr: 28817-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAGA COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME, RIBEIRO & LEPES RIBEIRO 

LTDA - ME, Fernando Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN 

- OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao "Despacho->Mero expediente" de 

03/12/2018 de p. 442, expedi Cartas de Citação pelo Correio nos 

endereços encontrados nas comarcas distintas, sendo estes:

• AL 604 SUL ALAMEDA 02, LOTE 02, 2, ED. VAN GOGH, AP. 204, PLANO 

DIRETOR SUL, PALMAS-TO, CEP: 77.022-044.

• 706 S, AL 01, LT 020 (Q. 706 SUL ALAMEDA 15,1 – 020- PLANO 

DIRETOR SUL), PALMAS-TO, CEP: 77023-054.

• QUADRA 604 SUL ALAMEDA 2, N° 02, ED. VAN GOGH, AP. 204, PLANO 

DIRETOR SUL, PALMAS-TO, CEP: 77.016-524.

Certifico também que, tendo em vista que o autor não recolheu a diligência 

do oficial de justiça, deixei de expedir os Mandados de Citação nos 

endereços encontrados nesta comarca, sendo estes:

• RUA DOS CURIÓS, N° 134, LOTE 34, CASA 10, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ-MT, CEP: 78.080-480.

 • RUA DOS CURIÓS, S/N, LOTE 33/34, SALA 01, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ-MT, CEP: 78.080-480.

• RUA F-4, Nº 24, QUADRA 75, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ-MT, CEP: 

78.095-304.

• RUA C-2, Nº 06, QUADRA 03, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ-MT, CEP: 

78.095-327.

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de diligência ou requerer o 

que entende por direito. Esclareço que o recolhimento deverá ser 

r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948565 Nr: 59453-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT, SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 

OAB:711, SÉRGIO LUIS O. F. DA COSTA - OAB:15457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO MALTZ 

SCHEIR, para devolução dos autos nº 59453-29.2014.811.0041, Protocolo 

948565, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741951 Nr: 38802-78.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Tendo em vista o deposito da quantia efetuado pelo devedor e o 

levantamento pelo beneficiário sem que houvesse qualquer oposição aos 

valores , a extinção do feito se impõe.

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 12208-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA CUNHA MACEDO, HILDA 

RODRIGUES DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Após a expedição da referida, intime-se a exequente 

para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018035-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018035-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA RÉU: VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Claudiane Cristina Figueiredo da 

Silva ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos 

c/c reparação de danos morais contra a Vanguard Home 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., requerendo a concessão de tutela 

provisória de urgência para que a ré promova a imediata devolução dos 

valores pagos (R$ 86.437,26). O pedido foi parcialmente deferido, 

determinando à ré o depósito judicial da quantia integral recebida da 

autora, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo 

de 05 dias (ID 15137640). A ré, intimada e citada, compareceu à audiência 

de conciliação, porém, a tentativa de composição amigável da lide restou 

infrutífera (ID 16308911). Após a tentativa frustrada de conciliação, a 

autora peticionou requerendo a imposição de multa diária no valor de R$ 

5.000,00 para compelir a ré a efetivar o cumprimento da liminar. Requer o 

levantamento da quantia incontroversa equivalente a 70% do valor 

depositado e a juntada do contrato de compra e venda (ID 16358334). 

Comprovante do depósito judicial no valor de R$ 86.437,26 (ID 16464901). 

A ré ofertou contestação em que reconhece ter assinado contrato com a 

autora em 04/09/2014, através do qual a mesma se comprometeu a 

adquirir a Unidade 501, da Torre 05, do Empreendimento Piazza Di Siena, 

localizado na Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, n. 83, Bairro Porto, em 

Cuiabá. Defende que embora constasse no contrato que o 

empreendimento ficaria pronto em 30/04/2015, ocasião em que a 

promitente compradora deveria efetuar o pagamento do valor 

remanescente com recursos próprios ou por meio de financiamento, a 

carta de crédito apresentada pela autora tinha validade até 22/12/2014. 

Aduz que o processo de financiamento somente pode ser iniciado junto ao 

agente financeiro depois da individualização das matrículas e que mesmo 

entregando o empreendimento em janeiro de 2015, ou seja, antes do prazo 

pactuado, a carta de crédito já não mais era válida. Argumenta que a culpa 

pela rescisão contratual, que ocorreu de pleno de direito em virtude do 

inadimplemento da autora, não lhe pode ser imputada, pois a autora sabia 

que a carta de crédito apresentada já estaria vencida quando da 

conclusão das obras. Informa que as despesas com o contrato totalizam 
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R$ 18.255,05, sendo: comissão do corretor, tributos e ISSQN. Aduz que a 

jurisprudência admite a retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago 

quando a rescisão ocorre por inadimplemento do comprador. Pede o 

julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial e “ad 

cautelam”, requer seja assegurado o direito de retenção de 30% dos 

valores pagos pela compradora para custeio dos gastos com o contrato. 

Os autos vieram conclusos para análise. É o necessário. Decido. A ré 

cumpriu a decisão liminar e efetuou o depósito judicial da quantia integral 

paga pela autora, devidamente atualizada e corrigida, importando R$ 

86.43726 (ID 16464901). Desnecessária, portanto, a fixação de multa 

pecuniária. Da análise dos autos percebe-se que a rescisão do contrato 

de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 04/09/2014 já 

ocorreu, estando a controvérsia em torno da retenção, ou não, do 

percentual de 30% sobre os valores efetivamente pagos pela promitente 

compradora, ora autora. Por oportunidade da contestação, a ré 

reconhece, ainda, sua obrigação em promover a devolução de, no mínimo, 

70% (setenta por cento) do valor recebido, uma vez que pede a retenção 

de 30% do valor para custeio das despesas contratuais que aduz somar a 

quantia de R$ 18.255,05. Desta forma, considerando que tanto a rescisão 

do contrato quanto a obrigação da ré em promover a devolução do 

equivalente a 70% do valor recebido da autora são pontos pacíficos, 

entendo plausível o pedido formulado pela autora, de imediata liberação da 

quantia incontroversa. Verifica-se que a autora não pode continuar 

privada do valor investido na aquisição da mencionada unidade 

residencial, uma vez que o contrato já está rescindido, sendo que a 

liberação da parte incontroversa certamente diminuirá os prejuízos 

experimentados, podendo até mesmo promover novos investimentos, pois, 

da mesma forma, a unidade já retornou ao acervo da ré para nova venda. 

Ademais, o percentual de 30% que permanecerá judicialmente depositado, 

até que a parte controvertida quanto ao valor da retenção seja decidido, é 

suficiente para cobrir eventuais despesas contratuais da ré, caso a 

autora seja vencida. À par destas considerações, defiro o pedido de 

levantamento da quantia equivalente a 70% (setenta por cento) do valor 

que se encontra judicialmente depositado em favor da autora. Expeça-se o 

competente alvará. O contrato de promessa de compra e venda está 

acostado no ID 16786147. Intime-se a autora para, querendo e no prazo 

legal, impugnar a contestação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042319-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAETANO MARQUES (REQUERIDO)

R C MARQUES TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

DOMINGOS APARECIDO MARQUES (REQUERIDO)

POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

RODOLFO CAETANO MARQUES (REQUERIDO)

MARQUES & CAETANO LTDA (REQUERIDO)

ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

CAROLINE CAETANO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042319-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória oriunda da Ação de Execução Fiscal proposta pela 

União - Fazenda Nacional em desfavor de Marques e Caetano Ltda 

todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. No 

entanto, a causa é de competência da Vara Especializada da Fazenda 

Pública, razão pela qual declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023438-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BASTIAN - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023438-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial com pedido de tutela antecipada 

proposta por Cláudio Bastian - EPP contra a Primus Incorporação e 

Construção LTDA e Global Engenharia Elétrica S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. O exequente informa ser credor das executadas 

com base nos contratos de locações de UM CAMINHÃO BASCULANTE, 

modelo VW 17.250, UM CAMINHÃO PIPA, M.BENZ/L 2213, e UMA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SDLG-6150, Ano 2013 firmado com a 

executada Primus Incorporação, com inicio de vigência em 04/11/2017 e 

07/11/2017 e cujo o pagamento pela locação se daria no 15° dia 

subsequente ao apurado de dias trabalhados. Justifique a necessidade da 

executada Global Engenharia integrar o polo passivo da presente 

execução, pois pertence ao mesmo grupo econômico da executada 

Primus, e era a responsável pelo pagamento do débito executado. 

Sustenta que em razão da inadimplência injustificada das executadas, no 

dia 10/01/2018 as notificou quanto à rescisão contratual, tendo as 

maquinas retornado ao poder do exequente. Informa que as executadas 

estão inadimplentes com o valor total e atualizado de R$81.761,41 e veem 

praticando diversos atos que indicam que não irão saldar seus débitos. 

Assim, postula a concessão da tutela de urgência para determinar que 

seja oficiada a empresa Construtora Nhambiquaras LTDA para que 

deposite em juízo todos os créditos eventualmente pertencentes as 

executadas. A inicial foi instruída com diversos documentos. Determinada 

a emenda a inicial (ID 14561919), que foi devidamente cumprida sob o ID 

14564987. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO a 

emenda requerida. A tutela almejada pelo exequente é regulada pelo art. 

294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

exequente, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Como informado pelo exequente os veículos locados já 

foram devolvidos. Ademais, não há prova de que o aguardo na formação 

do contraditório trará prejuízo de difícil ou incerta reparação. A 

jurisprudência é firme em não permitir o "arresto executivo" ou a 
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"pré-penhora" sem antes ficar evidenciada a tentativa infrutífera de 

citação dos executados e/ou a sua dilapidação patrimonial. Vejamos: 

PEDIDO DE ARRESTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

Ausência de demonstração dos requisitos específicos de admissibilidade - 

Não indicados, tampouco comprovados atos de dilapidação patrimonial, 

alienação ou oneração de bens - Encerramento irregular de empresa, 

inexistência de bens ou atraso no pagamento de suas dívidas não 

constituem causa suficiente para tanto - Quanto ao "arresto executivo" ou 

"pré-penhora" do artigo 830 do CPC de 2015, exige-se a tentativa de 

citação infrutífera, o que já requereu o recorrente no processo originário - 

Precedentes do STJ e do TJ/SP - Decisão mantida - Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 7 5 2 1 0 4 1 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2175210-41.2017.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 

18/10/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/10/2017) Desta forma, NÃO tendo o exequente demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 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, 17 de dezembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042732-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042732-43.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

em face de LUIZ CARLOS MIRANDA, objetivando a satisfação do débito 

referente a operações financeiras de cartão de crédito. É o relatório. 

Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura trata da 

competência exclusiva das varas bancarias para processar e julgar as 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do 

Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a ação de cobrança referente operações financeiras de cartão de 

crédito deve ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA DE DIREITO BANCÁRIO - 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES - CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. (CC 133719/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/05/2010, Publicado no DJE 14/05/2010)” Pelo exposto, 

declino da competência a uma das Varas Bancárias desta Comarca para a 

análise e julgamento desta ação Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044059-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044059-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA RÉU: INSS Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da exordial. Cumpra-se com a urgência que o caso 

requer. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042952-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SBARDELOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASINI OAB - MT0008856S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042952-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARLINDO SBARDELOTO REQUERIDO: PAULO GILBERTO 

DIEL 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. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037177-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BENILDES BENEDITA CORREA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (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 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025701-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCIO DA CRUZ RODRIGUES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012332-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S/A (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011004-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022240-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINY CRISTINA MATOS MOREL (REQUERENTE)

ERICK RODRIGUES MOREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BARBOSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU MORANTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro 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: 1019131-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON MORAES COELHO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-57.2017.8.11.0041

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:

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (RÉU)

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018449-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIDAL PIRES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023368-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020867-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FELICIANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018779-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015296-80.2016.8.11.0041

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:

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (RÉU)

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

ADCELI NOBRE DA SILVA JESUS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015567-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022523-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DEL CASTANHEL OAB - MT12153/O (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020100-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006592-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015187-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004178-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (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:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005206-42.2018.8.11.0041

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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804578 Nr: 11042-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Franciely Fonseca

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 19923 Nr: 13340-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE CRISTINA RANGEL FALCÃO GOMES DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - 

OAB:7616/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Diante do exposto, determino que a Perita Judicial refaça o cálculo do 

valor do débito exequendo devido, observando as retificações contidas na 

presente decisum, no prazo de 20 (vinte) dias. Aportando o novo cálculo 

nos autos, intimem-se ambas as partes para que se manifestem no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 895736 Nr: 26900-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONI FERREIRA & FORMIGA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT, JOSÉ 

CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310.300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 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 (fl. 335), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941784 Nr: 55628-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA, ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - (AMERICEL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 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 (fl. 304), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1053577 Nr: 48188-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR ANDRADE FERREIRA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.Quanto ao pedido de levantamento de valores (fl. 

193), entendo ser cabível tão somente a liberação do valor pertencente ao 

advogado, que se trata de verba honorária, cujo cálculo encontra-se 

acostado em fl. 190, em virtude da existência da penhora no rosto dos 

autos de fls. 179/181.Em assim sendo, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente, determino a expedição de alvará judicial em favor do 

patrono da parte Exequente para liberação da quantia equivalente a R$ 

1.505,85 (um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 

conforme cálculo de fl. 190, observando os dados bancários acostados 

em fl. 193.Em relação ao saldo remanescente contido na conta única, que 

pertenceria ao exequente Junior Andrade Ferreira, determino a expedição 

de ofício ao Magistrado do 2º Juizado Especial Cível desta Capital, onde 

tramita o feito de n. 8025135-62.2018.811.0001, para que informe a 

possibilidade de transferência do referido montante. Na oportunidade, 

remeta-se cópia da presente decisum. Caso haja manifestação favorável, 

desde já fica deferido a transferência para aquele feito. Cumpridas as 

diligências e com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, MT, 11 de dezembro de 2018.Yale Sabo MendesJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 717849 Nr: 11288-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MONTEZUMA DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito. Determino que os autos 

sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449225 Nr: 22333-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARANÁ MAUÉS IND. COM. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298-A, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:OAB/MT 

11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 Vistos etc.

De início, observo que este Juízo procedeu a penhora do valor total de 

R$10.967,62 (dez mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e 

dois centavos) junto as contas bancárias de titularidade da empresa 

Executada, conforme se vê ás fls. 533/534.

 Extrai-se ainda que a soma dos valores objeto da penhora mencionada 

acima e pretendida por ambas as Exequentes nas petições de fls. 526/527 

e fls. 528/530, totalizam o valor de R$8.779,98 (oito mil, setecentos e 

setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

 Desta feita, é incontroverso nos autos que o valor bloqueado refere-se à 

quantia acima do valor pretendido nas contas bancárias da Executada, 

especificadamente o valor de R$2.187,64 (dois mil, cento e oitenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), contudo, o montante em excesso já 

foi liberado por este Juízo, à época do bloqueio, conforme o extrato que 

segue em anexo.

 Em assim sendo, cabe à parte interessada procurar sua instituição 

bancária para averiguar eventual inconsistência no desbloqueio do 

supracitado valor.

 Oficie-se a Conta Única do Tribunal de Justiça para que proceda a 

vinculação ao presente feito do valor bloqueado em fl. 534.

Por outro lado, defiro o pedido de liberação do valor de R$5.099,75 (cinco 

mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme pugnado 

na petição de fls. 537/538, para tanto, expeça-se o alvará após a 

vinculação do supracitado valor ao presente feito e mediante o decurso do 

prazo recursal.

 No mais, intime-se a exequente Ford Motor Company Brasil Ltda para que 

se manifeste acerca do bloqueio de valores de fls. 533/534, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Por fim, intime-se a parte Executada pra que promova o pagamento do 

valor remanescente de R$722,56 (setecentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), nos termos da petição de fls. 537/539, no 

prazo legal.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1012676 Nr: 28657-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI ALVES DE ROMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERCARD DO BRASIL S/C LTDA, 

ITAUCARD FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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 (fl. 93), 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026786 Nr: 35238-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RODRIGUES PORTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 
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sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 183), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1025901 Nr: 34757-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 Vistos etc.

Determino que a Requerida regularize sua representação processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a Requerida na pessoa dos 

advogados que subscrevem a petição de fl. 61.

Sanado o vício, façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113261 Nr: 16011-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GILCELINO ALBUQUERQUE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 Vistos etc.

Determino que a Requerida regularize sua representação processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a Requerida na pessoa dos 

advogados que subscrevem a petição de fl. 83.

Sanado o vício, façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 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 (fl. 365), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132611 Nr: 24126-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RAIMUNDO AFONSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Requerida para 

devolução da importância depositada em fl. 103, conforme pleiteado (fls. 

124/125), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337447 Nr: 8135-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDILSON ROBERTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Ledilson Roberto da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 394, conforme requerido à fl. 396, após o decurso do prazo recursal.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 799560 Nr: 5986-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 
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OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Dilma Alves da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados e representados 

nos autos.

A parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

alegando a existência de excesso de execução, apontando como devido o 

valor de R$19.197,42 (dezenove mil, cento e noventa e sete reais e 

quarenta e dois centavos).

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento do valor 

apontado pela Executada e pugnou pela expedição de alvará judicial para 

levantamento da obrigação depositada nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação, conforme concordou a parte Exequente à fl. 187.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito, por consequência, deixo de analisar a 

impugnação ao cumprimento de sentença em razão da perda de objeto.

 Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação tão somente do valor 

de R$19.197,42 (dezenove mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e 

dois centavos), conforme requerido à fl. 187.

 Desde já e após o decurso do prazo recursal, defiro a liberação do 

restante do valor depositado nos autos em favor do banco Executado, 

para tanto, intime-se o mesmo para que informe os dados bancários para 

transferência.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112314 Nr: 15645-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA ANDRÉIA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT

 Vistos etc.

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VII – SPE Ltda promoveu o 

presente Cumprimento de Sentença em desfavor de Eliza Andreia Silva de 

Souza, nos termos do postulado em fls. 97/99.

A Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, pugnando 

pela extinção do feito.

A Exequente pleiteou pela expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada pela Executada.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 101/103 a Executada realizou o pagamento integral da obrigação. 

Por outro lado, a parte exequente pugna apenas pela expedição do alvará, 

presumindo sua concordância com o valor depositado, de modo que, a 

extinção do feito faz-se necessária.

Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Transitada em julgado a presente, defiro a expedição do alvará para 

liberação do valor depositado à fl. 103, conforme requerido às fls. 

107/108.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900560 Nr: 30266-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Evandro Ramos de Arruda promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Bradesco Seguros S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 162, conforme requerido à fl. 164.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913161 Nr: 38974-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:OAB/MT 17.211-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 112), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1077307 Nr: 58784-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA APARECIDA DE A. SILVA 

- OAB:25524/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Considerando o contido as fls. 197/201, intime-se a advogada Luzia E. do 

Nascimento para que se manifeste acerca de seus honorários 

advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132918 Nr: 24215-75.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: LEO FRANCISCO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 158, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 149), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 805965 Nr: 12436-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALENTIM DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SHOPPING TRES AMERICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Vistos etc.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 231/232 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos.

Defiro o pedido de suspensão do processo com base no artigo 922, caput, 

do Código de Processo Civil, conforme acordado pelas partes, devendo a 

Exequente informar após o prazo acordado se houve o cumprimento da 

obrigação (art. 922, parágrafo único).

Havendo ou não manifestação da parte Exequente, venham os autos 

conclusos para deliberações.

No mais, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância penhorada nos autos à fl. 229 em favor do executado 

Condomínio Shopping Três Américas, conforme pleiteado na avença (“item 

13” - fl. 232), para tanto, intime-se a mencionada parte para que informe 

os dados bancários para a transferência bancária.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 448441 Nr: 21962-27.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE RUBENS PIMENTA GONÇALVES, VALÉRIA PIMENTA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ÁVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE 

- OAB:8.942/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos etc.

Ante o contido na petição de fls. 299/300, intime-se o requerido Espólio de 

Rubens Pimenta Gonçalves para se manifestar no prazo legal (artigo 9 e 

10, ambos do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041818 Nr: 42455-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDIO RAMIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Amandio Ramiro de Oliveira promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já 

qualificados nos autos.

A Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, pugnando 

pela extinção do feito.

A Exequente pleiteou pela expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada pela Executada.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 126/128 a Executada realizou o pagamento integral da obrigação. 

Por outro lado, a parte exequente pugna apenas pela expedição do alvará, 

presumindo sua concordância com o valor depositado, de modo que, a 

extinção do feito faz-se necessária.

Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Transitada em julgado a presente, defiro a expedição do alvará para 

liberação do valor depositado à fl. 128, conforme requerido às fls. 136.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 457526 Nr: 27806-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Josefa Ferreira da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Geris, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará e extinção 

do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Transitado em julgado a presente, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado à fl. 239, conforme requerido à fl. 242.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 761855 Nr: 14354-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH MOREIRA DOS SANTOS, LORENA 

MOREIRA THEODORO DOS SANTOS

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  B A N C O  S A F R A  S / A , 

SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 
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OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 271-verso, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 

279), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1102248 Nr: 11439-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERSON PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Silverson Pinheiro da Silva promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Geris, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará e extinção 

do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Transitado em julgado a presente, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado à fl. 115, conforme requerido à fl. 117.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786390 Nr: 40280-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO DE CARVALHO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 

5.871

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 223, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 226), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019598 Nr: 31664-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 142, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 143), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874500 Nr: 13035-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSS, VALDOMIRO COSTA DA SILVA, MATHEUS DOS 

SANTOS BAPTISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 162, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 164), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810880 Nr: 17374-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIEIRA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 429, tendo em vista que, compulsando 

detidamente os autos, verifiquei que a parte exequente não está 

devidamente representada, na medida em que não consta procuração 

acostada ao feito.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a sua representação processual, juntando 

procuração aos autos, inclusive com outorga de poder especial para 

receber e dar quitação.

Atendida a determinação supra retorne os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078064 Nr: 248-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ARRUDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Douglas Arruda Ferreira promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Geris, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada impugnou o cumprimento de sentença alegando 

excesso de execução e apontando o valor devido, bem como, efetuou o 

pagamento do valor integral do débito exequendo (fls. 102/107).

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância apontada pela Executada como devida e pugnou pela sua 

liberação via alvará e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito, por consequência, deixo de analisar a 

impugnação ao cumprimento de sentença em razão de sua perda de 

objeto.

Transitado em julgado a presente, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado à fl. 106-verso, conforme requerido à 

fl. 110.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 853711 Nr: 56351-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 208, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 211), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860968 Nr: 2484-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SOARES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 252, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 254), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 347579 Nr: 17753-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MOREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 392, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 394), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913179 Nr: 38991-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBMB, ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:16.347-A, SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida às fls. 258/261, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da Requerente para liberação da importância depositada nos autos, 

conforme pleiteado em fl. 263, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128078 Nr: 22190-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE ZAMBENEDETTI SANSIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida em fl. 131, restando cumprida na integralidade a obrigação 

fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fls. 137/138), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762499 Nr: 15028-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM9 TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MENEZES COELHO DE 

SOUZA - OAB:8.770/PA, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - 

OAB:11.307/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNADES, para devolução dos autos nº 15028-82.2012.811.0041, 

Protocolo 762499, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353565 Nr: 20174-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14687O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, 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).

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031721-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINY ANGELA LINS SANTOS (RÉU)

MARILZA PAES DA SILVA (RÉU)

BENEDITO ARAUJO SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031721-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA RÉU: BENEDITO ARAUJO 

SANTOS, JAINY ANGELA LINS SANTOS, MARILZA PAES DA SILVA 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de março de 2019, às 12:00 horas, a ser realizada 

na sala 07 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). Determino que a parte Requerente 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Defiro a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada em Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

requerido na exordial. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032277-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032277-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARAO RÉU: ALTOS DO PARQUE CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada pela Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de março de 2019, às 12:30 horas, a 

ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032513-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEROVANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032513-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: THIAGO 

PEROVANO DE SOUZA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01º de abril de 2019, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1029261-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MAIOLINO (REQUERENTE)

ANSELMO LUIZ MAIOLINO (REQUERENTE)

ANGELUCI MAIOLINO GARCIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Anselmo Luiz Maiolino, Angeluci Maiolino Garcia Santana e 

Vitório Maiolino, todos já qualificados na inicial, ajuizaram a presente Ação 

de Retificação de Registro Civil. Os requerentes relatam que possuem o 

desejo de obterem a cidadania italiana, todavia, o nome de seus avós 

paternos foram retificadas por meio do processo número 053/89 
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(0015559-77.1989.8.11.0041), arquivado em 07/11/1989. Salientam que 

em razão da retificação judicial, seus registros civis devem ser retificados 

do mesmo modo. Ao fim, pugnaram pela retificação das suas certidões de 

nascimento, casamento e de óbito para constar o nome dos seus 

respectivos ascendentes da forma correta. Com a inicial vieram 

documentos. O Ministério Público manifestou em ID 16059543 pela 

procedência dos pedidos contidos na petição inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo desnecessária a produção de outras provas 

além das carreadas aos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Observa-se que o artigo 109 da Lei n. 6.015/73 autoriza a pretensão 

pleiteada, pois assim dispõe: 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. Somado 

a isso, a jurisprudência entende que a inclusão do patronímico dos avós 

paternos é pertinente para facilitar o reconhecimento social e prestigiar o 

congraçamento familiar, como na espécie. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO - 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ 

PATERNA. POSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACRÉSCIMO DO 

APELIDO DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.109 DO CPC – 

AUSÊNCIA DE PREJUIZO. Reconhecido e provido RECURSO. O art. 1.109 

do CPC , abre a possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos 

de jurisdição voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, 

abertura essa, contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base 

na equidade e na adoção da solução mais conveniente e oportuna à 

situação concreta." (REsp n.º 623.047/RJ, 3ª T/STJ, relª. Minª. Nancy 

Andrighi, DJ 14/12/2004, ementa parcial). Neste contexto, pertinente a 

retificação do registro civil, para inclusão do patronímico da Avó paterna 

quando a alteração visa facilitar o reconhecimento social e prestigia o 

congraçamento familiar, não causando prejuízos aos demais apelidos da 

família ou de terceiros. (Ap 163595/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no 

DJE 09/03/2016). Logo, entendo ser viável a pretensão dos requerentes, 

haja vista que, em razão de retificado por meio de decisão judicial, não foi 

adotado o nome “Saturnino Nicolino Maiolino”, “Velleda Gardés Maiolino”, 

“Gaetano Maiolino” e “Bettina Lamboglia Maiolino,” conforme se vê nos 

documentos pessoais dos autores. Por tais motivos, estando equivocado 

os nomes dos ascendentes e avós paternos dos requerentes nos 

assentos de nascimento, casamento e óbito, a retificação para 

acrescentá-lo é cabível, merecendo acolhimento o pedido. No mesmo 

sentido, manifestou o Ministério Público Estadual em se parecer juntado em 

ID 16059543. Diante do exposto, nos termos no artigo 109 e artigo 112, 

ambos da Lei n. 6.015/73, e do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para 

determinar a retificação da seguinte forma: 1) Certidão de Nascimento de 

Luciano Mayolino: Onde consta seu sobrenome MAYOLINO deverá 

constar MAIOLINO; onde consta o nome de seu pai Saturnino Nicola 

Mayolino deverá constar Saturnino Nicolino Maiolino; onde consta o nome 

de sua mãe Veleda Gardés Mayolino deverá constar Velleda Gardés 

Maiolino; onde consta o nome de seus avós paternos Gaetano Mayolino e 

Elisabeth Lamboglia Mayolino deverá constar Gaetano Maiolino e Bettina 

Lamboglia Maiolino; 2) Certidão de Casamento de Luciano Mayolino: Onde 

consta como Filho de Saturnino Nicóla Maiolino e de Veleda Gardes 

Maiolino deverá constar como Filho de Saturnino Nicolino Maiolino e de 

Velleda Gardés Maiolino; 3) Certidão de Óbito de Luciano Mayolino: Onde 

consta como Filho de Saturnino Nicóla Maiolino e de Veleda Gardes 

Maiolino deverá constar como Filho de Saturnino Nicolino Maiolino e de 

Velleda Gardés Maiolino; 4) Certidão de Registro Civil de Anselmo Luiz 

Maiolino: Onde consta o nome de seu avô paterno Saturnino Nicola 

Maiolino deverá constar Saturnino Nicolino Maiolino; onde consta o nome 

de sua avó paterna Veleda Gardés Maiolino deverá constar Velleda 

Gardés Maiolino; 5) Certidão de Registro Civil de Angeluci Amiolino Garcia 

Santana: Onde consta o nome de seu avô paterno Saturnino Nicola 

Maiolino deverá constar Saturnino Nicolino Maiolino; onde consta o nome 

de sua avó paterna Veleda Gardez Maiolino deverá constar Velleda 

Gardés Maiolino; e, 6) Certidão de Registro Civil de Vitório Maiolino: Onde 

consta o nome de seu avô paterno Saturnino Nicola Maiolino deverá 

constar Saturnino Nicolino Maiolino; onde consta o nome de sua avó 

paterna Veleda Gardés Maiolino deverá constar Velleda Gardés Maiolino. 

Notifique o Ministério Público. Transitada em julgado a presente, expeça-se 

os mandados de averbação para o Cartório competente promover as 

devidas retificações. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009275-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014117-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029136-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA SILVA JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009817-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RONNY DE OLIVEIRA FERREIRA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028245-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001192-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA COSTA (INTERESSADO)

EDUARDO BARCAUI (INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (INTERESSADO)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (INTERESSADO)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A 

(ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do leilão realizado no feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014536-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DA SILVA BISPO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de Sentença onde 

a parte exequente discorda do valor depositado pela parte executada nos 

autos, alegando que o valor não é suficiente para pagar a condenação, 

requer ao final o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento 

do feito pelo saldo remanescente. Diante da divergencia estabelicida entre 

as partes em relação ao valor da condenação, expeça-se em favor da 

parte exequente alvará para levantamento da quantia incontroversa 

depositada no Id 15414571, devidamente atualizada com os rendimentos 

do período, na conta indicada pelo exequente. A seguir, encaminhem-se 

os autos a Contadoria Judicial, para elaboração do cálculo da 

condenação, a fim de averiguar a existência de eventual saldo 

remanescente, no prazo legal. Elaborado o cálculo, digam as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, a seguir, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000485-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROZO DE BARROS CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, que a 

parte exequente vem discordar do valor depositado pela parte executada 

para o pagamento da condenação, alegando que não foram incluídos no 

cálculo as despesas médicas a que foi condenada, ao final requer o 

levantamento do valor incontroverso depositado e o prosseguimento do 

feito pelo saldo remanescente. Do cálculo apresentado pela executada no 

Id 14948960, constata-se a não inclusão da condenação das despesas 

médicas. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente 

no Id 15185362, expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento da quantia incontroversa depositada pelo executado nos 

autos (Id 14948965), devidamente atualizada com os rendimentos do 

período, na conta indicada no feito. A seguir, intime-se a parte executada 

na pessoa do advogado constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do saldo remanescente da 

condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada, 

ressaltando, que sobre o valor remanescente deverá incidir a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC. Decorrido o prazo acima 

referido, sem manifestação dia a exequente em cinco dias, a seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035539-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FRANSLEI BARBOSA (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, O depósito Judicial Ouro anexado pela parte requerida nos autos – 

ID 15915186, não é reconhecido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, visto que todos os depósitos judiciais deverão ser efetuados por 

meio de Guia Pública de Depósito emitida pelo Gestor da Vara ou pelo site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso(www.tjmt.jus.br), 

conforme dispõe a Resolução nº 15/2012 TP - do Tribunal Pleno. Diante do 

exposto, intime-se a parte requerida via DJE, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o pagamento da condenação, devidamente atualizada na forma 

acima especificada. A seguir, encaminhem-se os autos a Contadoria 

Judicial, para elaboração do cálculo da condenação, a fim de averiguar a 

existência de eventual saldo remanescente, no prazo legal. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018622-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Os depósitos Judicial Ouro anexados pela parte requerida nos 

autos – ID 11854341 e ID 2374034, não é reconhecido pelo Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, visto que todos os depósitos 

judiciais deverão ser efetuados por meio de Guia Pública de Depósito 

emitida pelo Gestor da Vara ou pelo site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso(www.tjmt.jus.br), conforme dispõe a Resolução nº 

15/2012 TP - do Tribunal Pleno. Diante do exposto, intime-se a parte 

requerida via DJE, na pessoa do advogado constituído nos autos, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, devidamente atualizada na forma acima especificada. A 

seguir, encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial, para elaboração do 

cálculo da condenação, a fim de averiguar a existência de eventual saldo 

remanescente, no prazo legal. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043889-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEVERLLY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Reparação 

de Danos Materiais e Morais, com repetição de Indébito, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. A autora requer a gratuidade da Justiça, alegando estar 

desempregada e sem condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. No caso, verifica-se que o pedido deixa de informar a 

qualificação profissional da requerente, e encontra-se desacompanhado 

do comprovante de renda. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 e 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos a qualificação profissional da parte requerente na 

forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o documento 

hábil de comprovação da alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043973-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO LOBO MOTA (AUTOR(A))

KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

UNIDAS S.A. (RÉU)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

RENTCARS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação dIndenizatória, que o pedido inicial não atende os 

requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Os 

autores requerem a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com os encargos processuais. No caso, 

verifica-se que o pedido deixa de informar a qualificação profissional dos 

requerentes, e encontra-se desacompanhado do comprovante de renda. 

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, 

intimem-se os requerentes, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional dos requerentes na forma estipulada pelo artigo 

319, II do CPC, bem como, demonstrarem que fazem jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044015-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043987-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044008-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DE CEPAFUL TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERCILIO PIETROSKI OAB - RS18181 (ADVOGADO(A))

FIRMINO PIETROSKI OAB - RS18934 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STECHOW (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A presente missiva tem como objeto intimação da parte requerida, 

sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da Justiça. Isto posto, 

cumpra-se o ato deprecado, servindo cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043969-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PAULA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-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. Assim, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043950-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA CANTERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-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 Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º 

do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que 

faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite 

ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043903-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 

99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos 

autos que faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da 

CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043886-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

F. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representado 

por sua genitora, vem requerer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras capaz de arcar com os encargos 

processuais. O pedido preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do 

CPC, e vem acompanhado dos documentos indispensáveis. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do NCPC. Anotem-se. No 

caso, resta demonstrado que ouve a postulação administrativa, com 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora sem 

ser atendido. Assim, fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a 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 
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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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1043812-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

LPA CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (RÉU)

CARLOS ALBERTO RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043812-42.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. Não obstante a isso, a Requerente 

formulou pedido de despejo provisório por falta de pagamento, sem trazer 

qualquer elemento que afaste a garantia contratual firmada entre as partes 

(fiança). 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 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

No mesmo prazo poderá justificar qual a justa causa para o pedido de 

despejo provisório, havendo garantia expressa no contrato que afasta o 

deferimento da medida antes de oportunizar o exercício do contraditório e 

da ampla defesa, sob pena de indeferimento do pedido. Comprovado o 

recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de pedido com 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015716-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDISPACHO BENTO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027985-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE FRANCA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011735-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILVA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS ARAUJO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028258-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE ASSUNCAO ROMAO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDISOM TRAJANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013718-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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REGIANE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010697-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VIEIRA LOPES (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008312-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008403-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010700-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003061-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MARCOS VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

VANDERLAN VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CRISTIANE AMORIM ASSIS FERREIRA (REQUERIDO)

SILVIA ANDREIA BALBO FERREIRA (REQUERIDO)

M V FERREIRA REFRIGERACAO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca das certidões do Oficial de Justiça. ID: 15736433, 

15736411, 15197501, 15197499.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025658-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE PAULA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933/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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027067-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES FERREIRA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015154-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022516-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17135781.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010999-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CORDASSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de 

ID:17137469

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035329-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

NUBIA DIANDRA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DIAS COUTINHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011221-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI OLARTE DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17138096.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037829-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de ID: 

17138459 e ID: 17138696.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883054 Nr: 18580-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA, DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 - B

 Certifico que encaminho Intimação das partes para manifestarem do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344083 Nr: 14260-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI MONTEIRO DE SOUZA - ME, LEVI 

MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393009 Nr: 28456-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391416 Nr: 27089-77.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS COMPANY BRASIL (CHEVROLET), BANCO 

GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA DURANTE - 

OAB:10.282/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, JÉSSICA 

EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18.441/MT, LUIZ HENRIQUE REIS 

DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:16.284 / MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17564

 Intimação das partes Requeridas para manifestarem do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, ESPÓLIO DE 

VANDERLEI MARQUEZI, KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713, SAULO 

AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A, VANTUIL MORRA - OAB:51631-PR, WILSON DA COSTA 

LOPES - OAB:9926/PR

 Intimação das partes para manifestarem do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888272 Nr: 22059-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação das partes para manifestarem do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 345864 Nr: 15896-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EUVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCLEIDE M. DOS SANTOS 

ALVES - OAB:1257 MS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Processo Código nº 345864

Vistos,

Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de sentença, onde a parte 

executada intimada deixou de pagar o valor da condenação, vindo a parte 

exequente requerer nos autos a realização de penhora eletrônica 

Bacenjud.

No caso, a parte executada apresenta impugnação ao cálculo do 

exequente, entendendo devido o valor de 970.307,41 (novecentos e 

setenta mil trezentos e sete reais e quarenta e um centavos), deixando 

todavia, de comprovar nos autos o pagamento do valor que entende 

devido ou de oferecer garantia ao Juízo.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação do pagamento, nem 

oferecimento de bens a penhora, defiro o pedido formulado pelo 

exequente as folhas 1.195, penhore-se o valor declarado devido pela 

parte executada as folhas 1.206 verso, acima especificado.

Proceda-se a busca junto ao sistema BacenJud, a fim de penhorar 

numerários em conta bancária existente em nome da parte executada, até 

o limite do valor acima discriminado, declarado devido pela parte 

executada. Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que 

se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

O protocolo de bloqueio formalizado via Bacenjud, obteve resultado 

parcialmente positivo, vez que o valor encontrado disponível na conta 

bancária da parte executada, não garante totalmente o valor exequendo, 

sendo penhorado e transferido para a Conta Única do TJ/MT, o valor de R$ 

430.434,55 (quatrocentos e trinta mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), conforme número do ID - Identificador de 

Depósito registrado no recibo de transferência no extrato emitido pelo 

Bacenjud, que segue em anexo fazendo parte desta decisão, que 

constituo como termo de penhora.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, conforme dispõe o 

artigo 841 do CPC.

 A seguir, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se quanto ao interesse na realização da conciliação requerida 

pela parte executada.

Sendo a resposta do exequente positiva em relação à conciliação, 

voltem-me os autos conclusos.

 Caso contrário, considerando a divergencia estabelicida entre as partes 

em relação ao valor da condenação, encaminhem-se os autos a 

Contadoria Judicial, para elaboração do cálculo da condenação, com os 

parâmetros definidos na sentença, até a data da penhora, a fim de apurar 

o real valor da condenação, e o saldo remanescente.

A seguir, digam as parte em cinco dias e voltem-me os autos conclusos, 

para decisão da impugnação e posterior prosseguimento do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058888 Nr: 50439-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIZO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código do Processo nº 1058888

Vistos,

 Complementando o despacho de folhas 130, expeça-se alvará, em favor 

da parte exequente, para levantamento do valor depositado as folhas 92, 

devidamente atualizados com os rendimentos do período, na conta 

indicada nos autos.

 A seguir, remetam-se os autos a contadoria judicial, conforme já 

determinado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1358910 Nr: 21230-65.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1358910

Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Dessa forma, encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam 

apensados ao processo de Execução indicado no pedido - código 419132.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798377 Nr: 4764-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 798377

Vistos,

 Cuida-se de processo em fase cumprimento de sentença, onde a parte 

executada apresenta nos autos guia de depósito do saldo remanescente 

do valor que entende devido, impugna o calculo do remanescente 

apresentado pela parte exequente, alegando excesso de execução.

O exequente discorda do valor remanescente depositado pela parte 

executada, requer o levantamento e o prosseguimento do feito.

Estando expressamente reconhecido nos autos pela parte executada o 

valor que entende devido como remanescente (fls. 221 verso), defiro o 

pedido de levantamento formulado nos autos, expeça-se em favor da 

parte exequente alvará, para levantamento da quantia incontroversa 

depositada as folhas 217, com os rendimentos do período, na conta 

indicada pelo exequente.

 A seguir, encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para elaboração 

do cálculo da condenação, com os parâmetros definidos na sentença, 

considerando os depósitos já efetuados nos autos, a fim de averiguar 

eventual existência saldo remanescente, no prazo legal.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 10425-15.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE BRASIL & CIA, CNH LATINO 

AMERICANA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:11.472-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88084/SP, CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - OAB:168814, 

FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:88098, HELOISA DE ALMEIDA 

VASCONCELLOS ALVES - OAB:305.322 OAB/SP

 Código: 89412

 Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 5.371, DEFIRO o pedido de devolução 

de prazo aviado pelo requerente as fls. 5.204/5.205, que fluirá a partir da 

publicação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 156572 Nr: 9773-27.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA., JOTIRESS 

ANSTALT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ RENE RANGER, JÉSSIKA 

GONÇALVES MATOS, ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU, 

INTERFINEXPORT - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 14.808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091-B/MT, NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - 

OAB:67120/MG, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 Código: 156572

 Vistos, etc.

Em face da adoção da audiência de tentativa de conciliação obrigatória 

(CPC, artigo 3º, §2º e artigo 334), visando a solução do conflito, e ainda, 

considerando que os operadores de direito não devem medir esforços em 

prol da composição amigável do litígio; por fim, tendo em vista que a 

conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do processo (artigo 3º, 

§3º, CPC), DESIGNO o dia 19/FEVEREIRO/2019 às 14h, para AUDIÊNCIA 

DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

sentença, pois do exame do conjunto probatório apresentado, entendo 

que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Intimem-se. Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 240776 Nr: 9503-32.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANDRÉ RENE RANGER, JÉSSIKA 

GONÇALVES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARANDÁ AGROINDUSTRIA LTDA, 

JOTIRESS ANSTALT, INTERFINEXPORT - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, SERVIR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código: 240776

 Vistos, etc.

Em face da adoção da audiência de tentativa de conciliação obrigatória 

(CPC, artigo 3º, §2º e artigo 334), visando a solução do conflito, e ainda, 

considerando que os operadores de direito não devem medir esforços em 

prol da composição amigável do litígio; por fim, tendo em vista que a 

conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do processo (artigo 3º, 

§3º, CPC), DESIGNO o dia 19/FEVEREIRO/2019 às 14h20, para AUDIÊNCIA 

DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

sentença, pois do exame do conjunto probatório apresentado, entendo 

que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Intimem-se. Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067191 Nr: 54139-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ROCHA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 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 CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 
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Requerente DIEGO ROCHA GALVÃO, a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil, 

cento 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, 02/08/2015 

(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 à compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de 

Dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1357962 Nr: 20969-03.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELE MARIA KUHN, ARLY EDSON DOMINGUES 

BRIANEZE, ADEMAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº1357962

VISTOS,

 Em se tratando de AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE DA 

ASSINATURA DE SÓCIOS de documento pertinente à Alteração Contratual 

de Sociedade decorrente da cessão e transferência de cotas, o valor da 

causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, qual seja, 

ao valor das respectivas cotas, nos termos do disposto no artigo 259, V, 

do CPC.

Outrossim, verifico que não foram juntados aos autos documentos que 

comprovam a alegada recusa dos Requeridos e a ata da Assembleia Geral 

convocada para deliberação dos sócios sobre a cessão e transferência 

de cotas da sociedade ocorrida no ano de 2015.

Desta feita, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias EMENDAR A INICIAL, devendo ainda no 

mesmo prazo comprovar o recolhimento das custas processuais 

remanescentes, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para análise do pedido de tutela 

de urgência.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1157281 Nr: 34807-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, 

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da 

gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161490 Nr: 36564-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S/A, 

pagar a Requerente ANA MARIA ALVES DOS SANTOS, a quantia de R$ 

1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 08/12/2015 (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 à compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de Dezembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922792 Nr: 45122-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS PAULA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706548 Nr: 595-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte interessada para trazer aos 

autos os dados bancários para a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212350 Nr: 159-47.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Dalbo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Vibel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTODIO - 

OAB:3727/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 
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OAB:5649-MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestação nos autos. No ensejo 

encaminho intimação do exequente para no prazo legal promover o regular 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240612 Nr: 9373-42.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. L. S., ROZALICE MERQUIDESDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, FATIMA ABRAAO PASQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23592, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ODENIR GOMES 

ROSA, para devolução dos autos nº 9373-42.2006.811.0041, Protocolo 

240612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131677 Nr: 23730-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO JOÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos à 

desistência manifestada pela parte Autora no id. 15573126, 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.Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 215302 Nr: 24228-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 215302

VISTOS,

 Diante da intempestividade certificada as fls. 405, REJEITO LIMINARMENTE 

a IMPUGNAÇÃO ofertada as fls. 398/400 pela parte Executada BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A.

Registo também o descabimento neste momento processual da 

interposição da presente impugnação pela absoluta intempestividade, 

diante do decurso do prazo disposto no art. 854, §3º, do CPC.

Além do mais, não obstante o disposto no art. 525, §11º do CPC, inviável a 

reabertura de discussão de matérias de defesa específicas da 

impugnação previstas nos incisos I ao VII do §1º do referido artigo em 

decorrência da preclusão consumativa operada.

 A par disso, DECLARO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, nos 

termos do artigo 924, III do CPC.

Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor penhorado as fls. 

384, após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 320226 Nr: 22246-40.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PED ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - 

OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo Código nº 320226

VISTOS,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO – 

CONVERTER o procedimento para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e 

EXCLUIR a parte Requerida PED ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA do polo passivo da lide, nos termos da sentença de 

fls. 420.

Após, cumpra-se o acórdão de fls. 632/634, em encaminhando-se os 

autos à contadoria judicial.

Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestar no prazo 

de 05 dias e voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 280938 Nr: 6350-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 PROCESSO CÓDIGO nº280938

VISTOS,

 PROCESSO CONCLUSO INDEVIDAMENTE - SEM CUMPRIMENTO DE ATO 

ORDINATÓRIO.

Tendo em vista a irresignação da parte Requerente manifestada as fls. 

324/328, INTIME-SE o expert subscritor do laudo juntado as fls. 313/321, 

para prestar os esclarecimentos que entender necessários, ou ainda, 

complementar o trabalho, se for o caso, no prazo de 10(dez) dias.

 Com a juntada, intimem-se as partes, e, após, voltem os autos conclusos 

para HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788406 Nr: 42370-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY SANTOS GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 127/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379680 Nr: 15602-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PÓVOAS LEMOS, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI PANTANAL SHOPPING, DILCEIA 

RETAMERO, OSCAR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO - OAB:, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6.950/MT

 Certifico que, encaminho intimação dos requerentes para, manifestarem 

nos autos acerca das informações de fls. 239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804014 Nr: 10473-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADYR MARIA TAQUES SADDI, MARIA 

CONCEIÇÃO SADDI, ODIR LUIZ ZULIAN, JOSÉ ANGELO MORELO PEREIRA, 

IZER DE MELLO SERRA, ORIVAL MATHIAS DE SOUZA, SIMÃO BARGAS 

DA COSTA, VERÔNICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA, PEDRO 

DIAS RODRIGUES, ESPOLIO DE PEDRO KWIECINSKI, ELISIO KWIECINSKI, 

TOMIRO OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Processo Código nº 804014

VISTOS,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO 

–EXCLUIR a parte Requente JOSE ANGELO MORELO do polo ATIVO da 

lide, nos termos da sentença de fls. 480verso.

Após, DETERMINO a SUSPENSÃO do andamento do presente feito pelo 

prazo de 24 meses, a contar de 05/02/2018, nos termo do Ofício Circular 

nº 83/2018/DAP (expediente n.0099672-71.2018.811.0000), comunicou a 

decisão proferida em 05/02/2018, no Recurso Extraordinário n.632.212/SP 

(Ofício Eletrônico n.4058/2018 oriundo do Supremo Tribunal Federal):

“(...) a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o 

acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865882 Nr: 6276-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIKSON EMILIO DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Processo Código n.865882

VISTOS,

Em que pese a informação trazida pela parte Requerida as fls. 248/261 de 

que foi DEFERIDO o pedido de recuperação judicial do grupo econômico 

PDG Realty em 23/02/2017 e APROVADO o plano para pagamento do 

crédito listado em 06/12/2017, cujo processamento se dá no Juízo da 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à 

Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo/SP (autos nº 1016422-34.2017.8.26.0100), o pedido de extinção do 

processo não merece prosperar, eis que a demanda se encaixa na 

exceção legal prevista no art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005.

 No caso, ainda não há título executivo formado, estando o feito na fase 

de conhecimento. A esse respeito, já pronunciou o Superior Tribunal de 

Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO 

AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...) 2. No caso, 

verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito 

decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se 

busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por 

"demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento 

danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o 

caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são 

ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na 

qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, 

deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em 

recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 

11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o 

evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença 

que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o 

montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação 

judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.447.918/SP, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

7/4/2016, DJe 16/5/2016.)

A par disso, INDEFIRO o pedido de extinção do feito formulado pela parte 

Requerida as fls. 248/261.

O andamento do feito deverá permanecer suspenso, nos termos da 

decisão de fls. 247.

INTIMEM-SE. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 125740 Nr: 13876-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DECORAÇÕES & BUFFET, C. D. 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 125740

VISTOS,
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INTIME-SE a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 dias, indicar o novo 

endereço da parte Executada consoante já determinado no despacho de 

fl.219.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039877-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROCHA PRIANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1039877-91.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GABRIELA ROCHA 

PRIANTE TELES AVILA em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, objetivando em sede de tutela de urgência que a 

Requerida seja compelida a excluir seus dados dos anais de proteção ao 

crédito, tendo em vista que seu nome fora negativado pela cobrança de 

juros e encargos que reputa a Requerente serem abusivos. Ao passo que 

no mérito pretende a parte Autora, dentre outros pedidos, a especificação 

dos valores cobrados a título de encargos e todas as cobranças feitas 

nas faturas do cartão, readequando a porcentagem da taxa de juros, bem 

como, a condenação da Ré a reparação dos danos morais. De proêmio, 

percebe-se que esta ação possui pedidos de natureza tipicamente 

bancária (impugnação das taxas de juros aplicadas no contrato firmado 

entre as partes, bem como dos encargos cobrados nas faturas de cartão 

de crédito), o que consequentemente atrai a competência para processar 

e julgar a ação a uma das varas especializadas de direito bancário. Sobre 

o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento nº 04/2008/CM, in verbis: 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 serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

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. A propósito, cito alguns julgados deste Egrégio Tribunal sobre 

casos análogos, notadamente quanto a cumulação de pedidos contendo, 

dentre eles, matéria tipicamente bancária (atração da competência à vara 

especializada): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 

EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão 

tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas 

ações de indenização por dano moral, a competência da Vara 

Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da 

Portaria 004/2008/CM). (SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

86009/2016 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA CAPITAL) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE 

TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, 

E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe 

ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano 

moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será 

afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente 

bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) Destarte, considerando que a fixação de competência 

através de normas de organização judiciária possui natureza absoluta, 

reconheço de ofício a incompetência desta vara para processar e julgar a 

presente demanda. RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO 

– FINANCIAMENTO BANCÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A SER 

EXERCIDO POR CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DIREITO PRIVADO 

– CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT – 

REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. 

Tratando-se de discussão sobre relação contratual de financiamento 

bancário, a competência para análise do Juízo de Retratação é afeta a 

uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, 

“a” do Regimento Interno deste Sodalício. (Ap 125047/2008, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) Ante o 

exposto, considerando a regra do artigo 1º, I, § 1º do Provimento nº 

004/2008/CM, c/c Resolução nº 11/2017/TP, bem assim a hipótese do 

artigo 64, § 1º do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

juízo para processar e julgar o presente feito, e, por consequência, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente 

ao Juízo Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043856-61.2018.8.11.0041

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:

JACILDA ROSA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043856-61.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de JACILDA ROSA DIAS, com 

fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante 

do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico que 

restou evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o 

assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, este Estado 

através da norma de organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 

04/2008/CM, retificada pela Resolução nº11/2017/TP), assim 

regulamentou: Provimento nº04/2008/CM 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 serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

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, 
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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. Resolução nº11/2017/TP Processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e cartas precatórias cíveis 

de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem 

assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito, e por 

consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de estilo e 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA (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

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1000995-60.2018.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15374319, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta 

para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035629-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE SANTANA LEITE ALVES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1035629-19.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16700894 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15756789/15756991 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. 15756991 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16700894. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022066-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022066-21.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JORGY JHONNATAN SOARES 

DE PAULA, neste ato representado por MARIA DE FÁTIMA SOARES 

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 

03/12/2016, 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. 14284642. A Requerida apresentou contestação no id. 

15633491, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a ausência de pressuposto processual pelo fato do menor ser 

relativamente incapaz, 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 de documentos 

imprescindíveis para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 16728417. 

Impugnação a contestação apresentada no id: 16989854. A parte 

Requerida por sua vez (id. 17001362), 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 (10%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 92 de 594



desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. No que tange a preliminar da ausência de procuração 

assinada pela parte Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o 

documento está assinado na forma como determina o Código Civil, sendo 

desnecessária a suspensão do processo para sanar qualquer defeito 

processual, não restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 

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. PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Além disso, presumem-se verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. 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. 14284642), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 16728417, 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 qualquer um 

dentre os outros dedos da mão o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 10% (dez por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial judicial acostado aos autos (id.16728417), 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$ 1.012,50(mil e doze 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, 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 
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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 JORGY JHONNATAN SOARES 

DE PAULA, neste ato representado por MARIA DE FÁTIMA SOARES, a 

quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze 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, 03/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007133-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEOMAR ALVES 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)

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 

1007133-43.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, SOLEOMAR ALVES SILVA, 

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 

04/06/2016, 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.12333495. A Requerida apresentou contestação id. 

15425975, 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, 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. Laudo 

pericial judicial no id. 15593322. A parte Requerida por sua vez (id. 

16100230) 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. Inexistindo 
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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. 15425975), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id.15593322, 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 e lesão na estrutura torácica, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) e 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15593322), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, do 

membro inferior direito com perda de 50% (cinquenta por cento), 

repercussão moderada, do membro inferior esquerdo com perda de 50% 

(cinquenta por cento) e repercussão residual, da estrutura torácica com 

perda de 10% (dez por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

10.800,00 (dez mil e oitocentos 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. 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) e correção monetária com índice INPC a partir da data do 

sinistro, com fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, 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 
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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 SOLEOMAR ALVES SILVA, a 

quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos 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, 04/06/2016 (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 

1007536-12.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, SAMARA NASCIMENTO 

FERNANDEZ, 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 13/12/2017, 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. 

12404800. A Requerida apresentou contestação no id. 15286312, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15592967. A parte Requerida (id. 16031550), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

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. 12404800), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15592967, 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 
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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 joelhos, 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. 15592967), 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. 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), 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 

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 SAMARA NASCIMENTO 

FERNANDEZ, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/12/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1035508-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DADONA BATISTA OAB - MT23272/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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035508-88.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSÉ FERNANDES DO 

AMARAL, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 31/10/2015, 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. 

10819922. A Requerida apresentou contestação no id. 15436051, No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15620486. A parte Requerida (id. 16330096), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (100%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (50%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inexistindo 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. 10819922) Relatório Médico (id. 

10820010/10820014), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 15620486, 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 da visão de um olho, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15620486), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão total, com perda de 100% (cem por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 6.750,00(seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 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 
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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 SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente JOSÉ 

FERNANDES DO AMARAL, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos 

e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/10/2015(Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017559-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROTEX AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ AGNES OAB - GO17378 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WANDERLEI PIGNATTI (TESTEMUNHA)

ADEILTON CARLOS DA SILVA JUNIOR (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017559-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NILDA 

SILVA MATOS REQUERIDO: AEROTEX AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP 

V Audiência de Instrução e Julgamento Juiz de Direito Bruno D’Oliveira 

Marques Requerente Nilda Silva Matos Requerido Aerotex Aviação 

Agricola Ltda- Epp Testemunha Wanderlei Pignatti Acadêmica de Direito 

Victória Tavares Goulart. Ocorrências Aberta a audiência, foi constatada 

a ausência das partes e seus advogados. DELIBERAÇÃO O MM Juiz 

proferiu a seguinte deliberação: “Vistos, 1. Considerando que as partes 

deixaram de comparecer a audiência, presume-se que desistiram da prova 

testemunhal. 2. Devolva-se a carta precatória a origem. 3. Cumpra-se.” 

Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura 

de todos os presentes. Eu Victória Tavares Goulart, que digitei. 

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029514-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI OAB - SC8609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIO JOSÉ GENOATTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029514-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL REQUERIDO: BELLUNO 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA V Audiência de Instrução e 

Julgamento Juiz de Direito Bruno D’Oliveira Marques Requerente 

Coperaguas Cooperativa Agroindustrial Advogada da autora Elise Faeda – 

OAB Nº 17054 Requerido Belluno Logica e Transportes Ltda. Advogada 

da ré Bruno Garcia Peres – OAB Nº 14.280-B Testemunha Mario Jose 

Genoatto Acadêmica de Direito Victória Tavares Goulart. Ocorrências 

Aberta a audiência, foi constatada a presença acima. Ausente o requerido 

e seu advogado. DELIBERAÇÃO O MM Juiz proferiu a seguinte 

deliberação: “Vistos, 1. Regularmente cumprido o ato deprecado, 

devolva-se a carta precatória a origem. 2. Cumpra-se.” Nada mais 

havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura de todos os 

presentes. Eu Victória Tavares Goulart, que digitei. Cuiabá-MT, 13 de 

Dezembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043715-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA CARDOSO TEIXEIRA PEREIRA OAB - MS14123 (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA BATISTA NANTES OAB - MS22084 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELMUTH MAAZ FILHO OAB - 465.537.111-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1043715-42.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: IMPORCATE 

COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: H L 

CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE: HELMUTH MAAZ FILHO M 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007984-82.2018.8.11.0041

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 W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007796-89.2018.8.11.0041

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)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018621-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020936-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

LUCIANO ANTUNES BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR OAB - MT7533/O (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0012572A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023707-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BATISTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012623-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA SILVA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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))

 

Intimo a parte requerente a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022576-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA SAO SEPE LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ID. 16532775, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043944-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA OAB - MT8722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043944-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: EBC - 

EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA EXECUTADO: 

CONSTRUTORA AFFONSECA SA W 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. Ademais, os Tribunais Superiores orientam que o benefício 

da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta 

comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza 

(Súmula 481 do STJ). Destarte, anoto que, "cuidando-se de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os 

honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015). 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, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043721-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043721-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALTER 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17074683), mediante escrita a 

caneta lançada ao lado do referido carimbo, a relação dos documentos 

que não foram anexados pela parte autora, dentre os quais o laudo do 

IML. 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”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  1 4 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 5 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043822-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS CUTRIM (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 1043822-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO 

BATISTA SANTOS CUTRIM 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 
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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 1708604, pág. 05, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, posto que impossível a 

identificação de todos os documentos incluídos no interior do envelope da 

correspondência enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de 

requerimento administrativo por meio de correspondência postada via 

Correios, tendo em vista que tal procedimento não atende os requisitos 

previstos em Lei, que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente 

o protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042763-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042763-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOSE FRANCISCO 

DOTTO M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da 

Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043693-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

MARCOS MARCAL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES OAB - SP74611 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDILSON MARQUES HOLANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043693-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

MARCAL DOS SANTOS SILVA, LEILA OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: 

JOSE EDILSON MARQUES HOLANDA M Vistos. Ao que se extrai dos 

autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não preenche os 

requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não 

veio acompanhada de documentos essenciais ao ato deprecado. Com 

efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do mandato 

conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante a fim de que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao patrono da parte autora no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos 

das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042709-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DELMONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1042709-97.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ELCIO LUIZ DE 

MELLO DUTRA JUNIOR EXECUTADO: JUAREZ DELMONDES N Vistos 

Verifica-se que o autor pediu deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família. É certo que, 

enquadrando-se nesta última hipótese, abrirá à parte autora a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor é qualificado como Servidor 

Público, o que é indício de que possui condições econômicas para 

pagamento das custas e despesas processuais, situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópias dos holerites dos dois últimos meses e/ou outros 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003611-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MIRANDA DE SOUZA NOQUELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT0017720A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecido (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003611-42.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA JOSE 

MIRANDA DE SOUZA NOQUELLI RÉU: DESCONHECIDO W Vistos. 

Considerando que não foram prestadas as informações requisitadas, 

REITERE-SE a diligência no que se refere ao titular da conta bancária. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017641-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017641-48.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: LEE, 

BROCK, CAMARGO ADVOGADOS EXECUTADO: ANTÔNIO JOSÉ 

MOREIRA W Vistos. DEFIRO o pedido constante na petição de Id. nº 

16712018. Intime-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005291-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNER D LUCA SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005291-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BRENNER D 

LUCA SOUZA E 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, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005068-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA VIEIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005068-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CESAR 

AUGUSTO DA SILVA VIEIRA 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, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013237-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARY SIQUEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o polo ativo, para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033225-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SCORIZA OAB - SP64633 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033225-92.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP RÉU: OBER SA INDUSTRIA E 

COMERCIO W Vistos. CERTIFIQUE-SE quanto à regular citação/intimação 

da parte requerida para a audiência de conciliação cujo termo encontra-se 

acostado no Id. nº 16847740. Não tendo sido regular, REDESIGNE-SE o 

ato. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044001-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/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 1044001-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EBERTON 

JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17113867), mediante escrita a 

caneta lançada ao lado do referido carimbo, a relação dos documentos 

que não foram anexados pela parte autora, dentre os quais o laudo do 

IML. 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”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  1 7 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 3 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022740-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VERO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022740-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: CONDOMINIO VERO W Vistos. 

CUMPRA-SE integralmente o decisum de Id. nº 14639967, intimando-se a 

parte autora para, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, complementar o 

depósito, nos termos do alegado na peça de Id. nº 16519145. Cuiabá, 17 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002828-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, sendo 

que somente a parte autora se manifestou, INTIME-SE a parte requerida, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033705-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DOS SANTOS BARATA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, sendo 

que somente a parte autora se manifestou, INTIME-SE a parte requerida, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034531-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO DIAS DE MOURA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034531-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SIMIAO DIAS 

DE MOURA 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 15863903, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031525-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 
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pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039287-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039286-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024737-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT0008138A (ADVOGADO(A))

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035173-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035173-69.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA JOSE 

DE SOUZA DE PAULA RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE I Vistos. 

Diante do falecimento da parte autora Maria José de Souza de Paula (Id nº 

12036235), suspendo o processo nos termos do art. 313, inc. I, c/c 689, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o procurador da autora para 

o cumprimento do disposto no artigo 313, §2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 dias. Cumpra-se. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039288-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERREIRA VILLANOVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039290-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CEZAR VIVIAN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039311-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036487-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO ZUPPO PEREIRA OAB - SC22558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 12/03/2019 Hora: 09:30, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002149-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLAN FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002149-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: GMRJ 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EXECUTADO: MARLAN 

FERREIRA DA SILVA V Vistos. DEFIRO o pedido constante no Id nº 

12558645, o que faço para autorizar o pedido de busca de endereço junto 

aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, 

determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte executada. Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para 

que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1039907-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINETE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 12/03/2019 Hora: 11:00, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020784-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 18/03/2019 Hora: 09:30, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012619-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DAMASCENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA JUNTADA ID. 13387262, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020479-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA S. BARBOSA ALVES (RÉU)

ISA KEILA DE A. V. P. DA SILVA (RÉU)

RENE DIAZ RODRIGUES (RÉU)

SANDRA M. GEORGETO (RÉU)

MATHEUSA WETZEL (RÉU)

ADILSON JOÃO MASSONI (RÉU)

AROLDO PEIXOTO DA SILVA (RÉU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO(A))

A. S. A. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020479-95.2017.8.11.0041 AUTOR(A): POLLYANNE 

JANNYFER DE ANDRADE RÉU: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

ADILSON JOÃO MASSONI, AROLDO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUSA 

WETZEL, RENE DIAZ RODRIGUES, SANDRA M. GEORGETO, ISA KEILA DE 

A. V. P. DA SILVA, ALESSANDRA S. BARBOSA ALVES i Vistos. Trata-se 

Ação de Indenização por Danos Estéticos, Físicos, Mateirais, Psicológicos 

e Morais c/c Tutela Antecipada ajuizada por Alicia Sellena Andrade de 

Souza representada por sua genitora Pollyanne Jannyfer de Andrade em 

face de Hostipal Santa Helena e outros, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Em decisão constante no Id. nº 8760078 foi determinada a 

citação e intimação dos requeridos para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 12.09.2017. Extrai-se dos autos, que 

foram citados os réus Hostipal Santa Helena, Isa Keila da Silva, Rene Dias 

Rodrigues, Adilson João Massoni, Aroldo Peixoto da Silva, conforme 

certidão positiva de Id. nº 9638789; bem como as requeridas Sandra Maria 

Georgeto (Id. nº 9639613) e Alessandra S. Barboza Alves (Id. nº 

9639926). Verifica-se, contudo, que a citação da demandada Matheusa 

Wetezel restou infrutífera, de acordo com certidão negativa constante no 

Id. nº 9746380. Em audiência, os réus compareceram devidamente 

representados pelos seus causídicos. Por outro lado, ausentes os 

requeridos Rene Dias e Matheusa Wetezel (Id. nº 9824735). Em seguida, a 

autora requereu a desistência do feito com relação a ré Matheusa 

Wetezel, em razão da ausência de citação desta (Id. nº 11852698). 

Certificada a revelia dos demandados Rene Dias, Aroldo Peixoto e Isa 

Keila (Id. nº 14036096), os dois últimos apresentaram contestação (Id. nº 

14351050), em 24.07.2018, arguindo, em sede de preliminar: a) a nulidade 

da audiência de conciliação em razão da citação intempestiva dos 

requeridos, com fundamento no art. 334 do Código Processo Civil; b) 

tempestividade das suas peças contestatórias, nos termos do art. 231, 

incisos II e §1º, do mesmo diploma legal. Diante da apresentação de 

defesa dos aludidos réus, a demandante revogou o seu pedido de 

desistência e pediu o prosseguimento do feito em face da requerida 

Matheusa, indicando seu endereço para citação (Id. nº 15506164). É a 

apertada síntese fática. DECIDO. Como assinalado no relatório, integram o 

pólo passivo desta demanda 8 (oito) réus, dos quais, apenas a requerida 

Matheusa Wetzel não foi citada, conforme certidão negativa constante no 

Id. nº 9746380. Desta forma, deve ser observada a regra do art. 231, §1º 

e , inciso II, do Código Processo Civil, segundo o qual, na hipótese de 

haver pluralidade de réus, como no caso, o dia do começo do prazo para 

contestar é o da data de juntada do último mandado de citação. Dessa 

forma, diante da ausência de citação da requerida Matheusa Wetzel, o 

prazo para os requeridos contestarem sequer iniciou-se. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE 

TODOS. DESISTÊNCIA POSTERIOR SEM ABERTURA DE PRAZO PARA 

CONTESTAÇÃO. ART. 241 , III CPC /73 (ART. 231 CPC/15). OFENSA AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 

- Merece ser provido o presente apelo, tendo em vista que o art. 241 , III do 

CPC /73 previa que, quando houvesse vários réus, só começava a correr 

o prazo da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado 

citatório cumprido; - O atual art. 231, § 1º do CPC /15 trouxe 

expressamente que o início do prazo para contestar corresponderá à 

última data da juntada do último instrumento de comunicação processual, 

no caso de pluralidade de réus; - Como o segundo réu não foi citado, não 

começou o prazo para a apelante contestar de modo que, acaso a 

apelada quisesse levar a demanda apenas contra a recorrente, deveria o 

juízo a quo ter aberto prazo para a apresentação da defesa – [...]. - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-AM- APL: 

0613892-14.2015.8.04.0001, Relator Ari Jorge Moutinho da Costa, Data do 

Julgamento: 13.08.2018, Segunda Câmara Cível). Com efeito, mostra-se 

equivocada a certidão de revelia por parte dos réus Aroldo Peixoto, Rene 

Dias e Isa Keila, no Id. nº 14036096. Assim, afirmo a tempestividade das 

defesas dos requeridos Isa Keila e Aroldo Peixoto e, por conseguinte, 

recebo a contestação apresentada no Id. nº 14351050. No mais, diante da 

manifestação da parte autora indicando que deseja prosseguir o feito em 

relação a requerida ainda não citada, qual seja, Matheusa Wetezel, CITE-A 

no endereço declinado no Id. nº 15506164, 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. Caso não seja efetuada a citação da demandada aludida, INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito. Por outro lado, sendo positiva a 

citação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Em 

seguida, 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 
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pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte 

autora e, posteriormente, à parte ré, independente de nova intimação e 

sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020479-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA S. BARBOSA ALVES (RÉU)

ISA KEILA DE A. V. P. DA SILVA (RÉU)

RENE DIAZ RODRIGUES (RÉU)

SANDRA M. GEORGETO (RÉU)

MATHEUSA WETZEL (RÉU)

ADILSON JOÃO MASSONI (RÉU)

AROLDO PEIXOTO DA SILVA (RÉU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO(A))

A. S. A. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020479-95.2017.8.11.0041 AUTOR(A): POLLYANNE 

JANNYFER DE ANDRADE RÉU: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

ADILSON JOÃO MASSONI, AROLDO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUSA 

WETZEL, RENE DIAZ RODRIGUES, SANDRA M. GEORGETO, ISA KEILA DE 

A. V. P. DA SILVA, ALESSANDRA S. BARBOSA ALVES i Vistos. Trata-se 

Ação de Indenização por Danos Estéticos, Físicos, Mateirais, Psicológicos 

e Morais c/c Tutela Antecipada ajuizada por Alicia Sellena Andrade de 

Souza representada por sua genitora Pollyanne Jannyfer de Andrade em 

face de Hostipal Santa Helena e outros, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Em decisão constante no Id. nº 8760078 foi determinada a 

citação e intimação dos requeridos para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 12.09.2017. Extrai-se dos autos, que 

foram citados os réus Hostipal Santa Helena, Isa Keila da Silva, Rene Dias 

Rodrigues, Adilson João Massoni, Aroldo Peixoto da Silva, conforme 

certidão positiva de Id. nº 9638789; bem como as requeridas Sandra Maria 

Georgeto (Id. nº 9639613) e Alessandra S. Barboza Alves (Id. nº 

9639926). Verifica-se, contudo, que a citação da demandada Matheusa 

Wetezel restou infrutífera, de acordo com certidão negativa constante no 

Id. nº 9746380. Em audiência, os réus compareceram devidamente 

representados pelos seus causídicos. Por outro lado, ausentes os 

requeridos Rene Dias e Matheusa Wetezel (Id. nº 9824735). Em seguida, a 

autora requereu a desistência do feito com relação a ré Matheusa 

Wetezel, em razão da ausência de citação desta (Id. nº 11852698). 

Certificada a revelia dos demandados Rene Dias, Aroldo Peixoto e Isa 

Keila (Id. nº 14036096), os dois últimos apresentaram contestação (Id. nº 

14351050), em 24.07.2018, arguindo, em sede de preliminar: a) a nulidade 

da audiência de conciliação em razão da citação intempestiva dos 

requeridos, com fundamento no art. 334 do Código Processo Civil; b) 

tempestividade das suas peças contestatórias, nos termos do art. 231, 

incisos II e §1º, do mesmo diploma legal. Diante da apresentação de 

defesa dos aludidos réus, a demandante revogou o seu pedido de 

desistência e pediu o prosseguimento do feito em face da requerida 

Matheusa, indicando seu endereço para citação (Id. nº 15506164). É a 

apertada síntese fática. DECIDO. Como assinalado no relatório, integram o 

pólo passivo desta demanda 8 (oito) réus, dos quais, apenas a requerida 

Matheusa Wetzel não foi citada, conforme certidão negativa constante no 

Id. nº 9746380. Desta forma, deve ser observada a regra do art. 231, §1º 

e , inciso II, do Código Processo Civil, segundo o qual, na hipótese de 

haver pluralidade de réus, como no caso, o dia do começo do prazo para 

contestar é o da data de juntada do último mandado de citação. Dessa 

forma, diante da ausência de citação da requerida Matheusa Wetzel, o 

prazo para os requeridos contestarem sequer iniciou-se. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE 

TODOS. DESISTÊNCIA POSTERIOR SEM ABERTURA DE PRAZO PARA 

CONTESTAÇÃO. ART. 241 , III CPC /73 (ART. 231 CPC/15). OFENSA AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 

- Merece ser provido o presente apelo, tendo em vista que o art. 241 , III do 

CPC /73 previa que, quando houvesse vários réus, só começava a correr 

o prazo da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado 

citatório cumprido; - O atual art. 231, § 1º do CPC /15 trouxe 

expressamente que o início do prazo para contestar corresponderá à 

última data da juntada do último instrumento de comunicação processual, 

no caso de pluralidade de réus; - Como o segundo réu não foi citado, não 

começou o prazo para a apelante contestar de modo que, acaso a 

apelada quisesse levar a demanda apenas contra a recorrente, deveria o 

juízo a quo ter aberto prazo para a apresentação da defesa – [...]. - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-AM- APL: 

0613892-14.2015.8.04.0001, Relator Ari Jorge Moutinho da Costa, Data do 

Julgamento: 13.08.2018, Segunda Câmara Cível). Com efeito, mostra-se 

equivocada a certidão de revelia por parte dos réus Aroldo Peixoto, Rene 

Dias e Isa Keila, no Id. nº 14036096. Assim, afirmo a tempestividade das 

defesas dos requeridos Isa Keila e Aroldo Peixoto e, por conseguinte, 

recebo a contestação apresentada no Id. nº 14351050. No mais, diante da 

manifestação da parte autora indicando que deseja prosseguir o feito em 

relação a requerida ainda não citada, qual seja, Matheusa Wetezel, CITE-A 

no endereço declinado no Id. nº 15506164, 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. Caso não seja efetuada a citação da demandada aludida, INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito. Por outro lado, sendo positiva a 

citação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Em 

seguida, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte 

autora e, posteriormente, à parte ré, independente de nova intimação e 

sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015806-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MEIRA SARLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/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))

CLAUDIA LEAL MAIA OAB - SP385940 (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 
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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, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015806-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MEIRA SARLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/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))

CLAUDIA LEAL MAIA OAB - SP385940 (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, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043075-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARTIM DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1043075-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELISANGELA MARTIM 

DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V 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, 11 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037666-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR PEREIRA PAIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037666-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A):  PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: EDENIR PEREIRA PAIM W 

Vistos. RECEBO a emenda à petição inicial apresentada no Id. nº 

16723951. 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 Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. C. M. (AUTOR(A))

EVANIL SANTANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000390-51.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAM DE 

CAMPOS MENEZES, EVANIL SANTANA DE CAMPOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Willian de 

Campos Menezes em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 25.12.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 4574335). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 4596524). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 5579364). O requerente 

impugnou a contestação (Id. nº 6866765). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id. nº 6042443). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id. nº 6042443). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. 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 seguro DPVAT: 

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. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com r. decisum constante no Id. nº 4596524, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 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. nº 

4574392) boletim de atendimento médico (Id. nº 4574346), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 6042443), 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 (Id nº 6042443) 

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 e setecentos e vinte e 

cinco reais). 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (25.12.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “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, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. C. M. (AUTOR(A))

EVANIL SANTANA DE CAMPOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000390-51.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAM DE 

CAMPOS MENEZES, EVANIL SANTANA DE CAMPOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Willian de 

Campos Menezes em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 
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em 25.12.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 4574335). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 4596524). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 5579364). O requerente 

impugnou a contestação (Id. nº 6866765). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id. nº 6042443). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id. nº 6042443). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. 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 seguro DPVAT: 

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. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com r. decisum constante no Id. nº 4596524, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 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. nº 

4574392) boletim de atendimento médico (Id. nº 4574346), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 6042443), 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 (Id nº 6042443) 

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 e setecentos e vinte e 

cinco reais). 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (25.12.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “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, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019198-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019198-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

HERMES FRANCO MARQUEZ RÉU: DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL 

LTDA W Vistos. Razão assiste à parte requerida na petição de Id. nº 

17011241, tendo em vista que sequer havia sido efetivada a sua intimação 

para recolhimento dos honorários periciais. Não obstante, INDEFIRO o 

pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, por 

entender que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE integralmente o decisum lançado 

no Id. nº 13574662. Intime-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032878-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO(A))
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CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032878-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR RÉU: CUIABANO COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA - ME W Vistos. DEFIRO o pedido constante na petição de 

Id. nº 16907158. EXPEÇA-SE o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1030552-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA COSTA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030552-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SOLANGE 

MACHADO RÉU: MANOEL DA COSTA CAMPOS W Vistos. Considerando 

que, antes de efetivada a angularização processual, não há que se falar 

em suspensão, INDEFIRO o pedido constante na petição de Id. nº 

16749246. INTIME-SE a parte autora para dar cumprimento ao último 

decisum proferido nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043013-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. M. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT0012866A 

(ADVOGADO(A))

RENAN ARAUJO ORCIOLI OAB - 011.178.631-23 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043013-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THAYNA 

GUIMARAES MORAIS ORCIOLI REPRESENTANTE: RENAN ARAUJO 

ORCIOLI RÉU: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A N Vistos. Verifica-se que 

a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade de assistência afirmada pela parte 

autora, pois seu representante legal, além de ter se qualificado como 

agente penitenciário, juntou aos autos fatura de cartão de credito de 

considerável valor (Id. nº 16964258), situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos 

de seu representante legal, sob pena de indeferimento do pedido de 

Justiça Gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039900-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039900-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): UELITON 

COSTA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA. V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante 

se afere no Id. nº 16557053, pág. 25. Verifica-se, ainda, que, a parte 

autora pretende a condenação a título de danos materiais no valor de R$ 

66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais), e a condenação a título 

de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim 

sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, atribuindo à demanda o valor 

de R$ 116.800,00 (cento e dezesseis mil e oitocentos reais), o que faço 

com fulcro no art. 292, incisos II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. No 

mais, tendo em vista os documentos carreados, verifico que as 

assinaturas constantes na procuração e na declaração de 
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hipossuficiência são nitidamente divergentes da lançada no documento 

pessoal (Id. nº 16557054). Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada 

de nova procuração particular com firma reconhecida ou com assinatura 

correspondente ao documento pessoal, sob pena de extinção do feito, ex 

vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012243-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIALVA ALMEIDA NUNES (EXECUTADO)

RESTAURANTE MAROLLO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012243-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: RESTAURANTE 

MAROLLO EIRELI - ME, MARIALVA ALMEIDA NUNES W Vistos. DEFIRO os 

pedidos constantes na petição de Id. nº 15940590, pelo que determino que 

se proceda com as alterações necessárias no polo passivo da demanda, 

expedindo-se, após, novo mandado de citação da executada Marialva 

Gaspar de Almeida. PROCEDA-SE com a associação dos autos à ação nº 

1009497-22.2017.8.11.0041. Após, RETORNEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011203-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA CAMPOS (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 1011203-40.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL 

COSTA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 8000958, o qual 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. 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, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011599-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIELSON BENEDITO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011599-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

GENIELSON BENEDITO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13533855, o qual 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. 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, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044104-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEITE TUMICHA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044104-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDSON LEITE 

TUMICHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 
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seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17127159), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.12.2018, às 16h10min.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044118-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON APARECIDO NAZARE (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044118-11.2018.8.11.0041 LITISCONSORTE: DANIEL 

DIAS DOS SANTOS LITISCONSORTE: WILSON APARECIDO NAZARE M 

Vistos. Compulsando novamente os autos, verifico que se trata de Carta 

Precatória oriunda do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT, 

razão pela qual este Juízo não detém competência para processá-la. 

Assim sendo, diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a 

competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se refere ao 

processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas Especializadas 

dos Juizados Especiais Civeis desta Comarca, nos termos dos artigos 1º e 

2º daquela Resolução. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011627-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FERREIRA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011627-82.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Jean Ferreira da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 16.02.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 6087221). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

6821552). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 9227789). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10482377). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9578337). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 9578337). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 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 falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

6087227). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no pé 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 6087227) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 6087227), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº9578337), 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 pé esquerdo, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 50%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ 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: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 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$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 
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evento danoso (16.02.2017), 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, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011627-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FERREIRA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011627-82.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Jean Ferreira da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 16.02.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 6087221). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

6821552). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 9227789). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10482377). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9578337). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 9578337). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 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 falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

6087227). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no pé 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 6087227) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 6087227), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº9578337), 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 pé esquerdo, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 50%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ 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: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 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$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (16.02.2017), 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 
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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, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012027-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO BARBACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012027-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE LUCIO 

BARBACENA RÉU: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA W 

Vistos. Considerando os documentos acostados à petição de Id. nº 

13754924, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Não obstante, compulsando os autos, verifico que a 

petição inicial não indica exatamente qual é a matrícula do imóvel 

usucapiendo, muito embora tenham sido acostadas duas matrículas nos 

documentos apresentados. Outrossim, analisando detidamente os 

memoriais descritivos apresentados (Ids. nº 13048568 e 13048572), 

verifico que não contém os pressupostos necessários para individualizar 

adequadamente as áreas a ser usucapidas. Destarte, dispõe o art. 1.200 

da CNGC – Foro Extrajudicial, in verbis: “Art. 1.200. O Memorial 

descritivo/planta/laudo ou parecer técnico/ART./RRT, deve contemplar os 

requisitos a seguir elencados: I - subscritos/assinados por profissional 

credenciado (CREA/CAU e/ou INCRA – se a certificação tiver ocorrida 

antes da implantação do SIGEF) acompanhados pela respectiva ART. ou 

RRT, quitada; II - estar aprovados pela municipalidade, em se tratando de 

imóvel urbano, e em se tratando de imóvel rural, se se enquadrar nos 

prazos do Decreto nº 4.449/02, deverá atender os requisitos constantes 

da seção sobre georreferenciamento; III - deverão identificar todos os 

confrontantes (nomes das fazendas, lotes, nºs das matrículas, estradas, 

rios, etc, nome do titular e, se possível nº do contribuinte/cadastro). 

Ademais, considerando os provimentos 09/2017-CGJ e 06/2018-CGJ, se 

faz necessária a instrução dos autos com a certidão para fins de 

usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. 

Além disso, deverá ainda a parte autora incluir no polo passivo da 

demanda todos os confinantes, pois serão citados pessoalmente, nos 

termos do art. 246, § 3º, Código de Processo Civil. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, emendar a petição inicial, com o fito de: 1. 

individualizar na exordial os imóveis a ser usucapido, indicando a matrícula 

imobiliária dos mesmos; 2. acostar aos autos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), quais sejam: a) a 

matrícula atualizada dos imóveis usucapiendos; b) memorial descritivo que 

atenda os requisitos supracitados; e c) a certidão para fins de usucapião 

fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso; 3. indicar os 

nomes e as qualificações dos confinantes, possibilitando as suas citações 

para os termos da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034652-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(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 01/04/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017102-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE GOMES 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))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

DE APELAÇÃO ID. 16769754, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005854-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005854-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

BENEDITA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença 

do Seguro DPVAT movida por Maria Benedita de Oliveira em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.06.2014 foi vitimada em acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente. A inicial veio instruída 

com os documentos no Id. nº 8014363. Foi deferida a justiça gratuita para 

o requerente, bem como fora designada a audiência de conciliação (Id. nº 

5024984), esta que restou infrutífera, conforme termo de audiência no Id. 

nº 8014363. Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 

8014363). A requerida ofereceu peça contestatória, arguindo 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, falta de 

interesse de agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a intangibilidade 

da coisa julgada em razão do requerente ter recebido indenização 

securitária em outra demanda proposta perante a 9ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – processo nº 36667 -54.2015.811.0041, Código 

1029700 e, no mérito pugna pela improcedência da demanda (Id. nº 

8035403) e documentos (Id. nº 8035411). É o relatório. 2. Decido. 2.1. 

Julgamento Antecipado da Lide. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 

presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, posto que não há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na 

medida em que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. 2.2. Prejudicial de Mérito – Ofensa à Coisa Julgada. Ab 

initio, saliento que a ofensa à coisa julgada, por se trata de matéria de 

ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE FRUSTRADO 

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA ACOLHIDA – ACORDO FIRMADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS, AS MESMAS PARTES E A MESMA 

CAUSA DE PEDIR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO 

INOCORRENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 
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POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é 

matéria passível de apreciação ex officio, nos termos do art. 267, § 3º do 

CPC/73, motivo pelo qual se revela descabida a alegação de preclusão.

[...]” (TJMT Ap 1969/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 13/03/2017) Pois bem. A controvérsia em exame está em 

saber se é caso de reconhecer a ocorrência de coisa julgada na espécie 

e, assim, julgar o processo extinto sem julgamento do mérito. Do exame ao 

conjunto probatório colacionado, verifica-se que a autora, ajuizou em 

04.08.2015, junto ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo nº 

36667-54.2015.811.0041, Código 1029700), em face da seguradora 

requerida, com o objetivo de recebimento da indenização securitária em 

razão de acidente sofrido em 01.06.2014 (Boletim de Ocorrência, Id. nº 

8035465), como se observa da cópia da inicial e documentos no Id. nº 

8035465. Constata-se, ainda, que nesta demanda as partes entabularam 

acordo (Id. nº 8035471), no valor de R$ 2.072,93 (dois mil, setenta e dois 

reais e noventa e três centavos), o qual foi devidamente cumprido pela 

seguradora, conforme Id. nº 8035493. Na presente ação, proposta em 

24/02/2017, o autor pretende, o recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência do mesmo sinistro, ocorrido em 

01.06.2014, como se verifica no Boletim de Ocorrência (Id. nº 4972251), 

os mesmos fatos narrados. O art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, preceitua: "§ 1ª Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2ª Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido." Vê-se, assim, que a ação mencionada guarda 

identidade com a presente demanda, porquanto apresentam as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. De igual maneira, restou evidenciada a 

coisa julgada, em razão da decisum, com resolução do mérito, proferida na 

ação de nº 36667-54.2015.811.0041, perante a 9ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá, de modo que se operou o trânsito em julgado da questão em 

03.05.2016, conforme consulta no sistema APOLO. A par disso, o artigo 

508, do mesmo ordenamento processual civil estabelece: “Art. 508. 

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 

ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, a ocorrência de coisa 

julgada obsta o processamento de nova ação idêntica. Aliás, este é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 

ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - 

OCORRÊNCIA - NOVA AÇÃO IDÊNTICA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGOS 80 E 81, 

DO CPC - CABIMENTO NA HIPÓTESE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É de se reconhecer a coisa julgada material se o pedido de 

ação idêntica anteriormente ajuizada foi julgado procedente, que resultou 

no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo, com 

trânsito em julgado, condição que impõe a manutenção da sentença de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. É dever das partes agir 

de acordo com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, de modo 

que a propositura de ação que guarda identidade com outra ajuizada 

anteriormente em comarca distinta, cujo prosseguimento do presente feito 

persevera mesmo após o acordo entabulado e homologado pelo juízo 

primeiro, autoriza a condenação do autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé.” (TJMT Ap 66265/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) Portanto, acolho a prejudicial de 

mérito de coisa julgada suscitada pela parte requerida. Nota-se, ainda, o 

pagamento realizado administrativamente à autora, no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em 22.09.2014, 

conforme comprovante constante no Id. nº 8035451, inerente ao mesmo 

sinistro ocorrido em 01.06.2014, conforme extrai-se dos documentos 

colacionados aos autos. Desta forma, verifica-se que a parte autora já 

recebeu o montante de R$ 6.797,93 (seis mil, setecentos e noventa e sete 

reais e noventa e três centavos), referente a somatória de R$ 4.725,00 

(na seara administrativa) e R$ 2.072,93 (esfera judicial – proveniente de 

um acordo firmado no processo nº 36667-54.2015.811.0041, perante a 9ª 

Vara Cível). 3. Dispositivo. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Sem prejuízo, 

em razão da nítida litigância de má-fé, CONDENO o autor ao pagamento de 

multa que fixo em 01 salário mínimo, nos termos do art. 81, §2º, 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, 07 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005854-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005854-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

BENEDITA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença 

do Seguro DPVAT movida por Maria Benedita de Oliveira em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.06.2014 foi vitimada em acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente. A inicial veio instruída 

com os documentos no Id. nº 8014363. Foi deferida a justiça gratuita para 

o requerente, bem como fora designada a audiência de conciliação (Id. nº 

5024984), esta que restou infrutífera, conforme termo de audiência no Id. 

nº 8014363. Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 

8014363). A requerida ofereceu peça contestatória, arguindo 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, falta de 

interesse de agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a intangibilidade 

da coisa julgada em razão do requerente ter recebido indenização 

securitária em outra demanda proposta perante a 9ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – processo nº 36667 -54.2015.811.0041, Código 

1029700 e, no mérito pugna pela improcedência da demanda (Id. nº 

8035403) e documentos (Id. nº 8035411). É o relatório. 2. Decido. 2.1. 

Julgamento Antecipado da Lide. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 

presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, posto que não há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na 

medida em que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. 2.2. Prejudicial de Mérito – Ofensa à Coisa Julgada. Ab 

initio, saliento que a ofensa à coisa julgada, por se trata de matéria de 

ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE FRUSTRADO 

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA ACOLHIDA – ACORDO FIRMADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS, AS MESMAS PARTES E A MESMA 

CAUSA DE PEDIR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO 

INOCORRENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é 

matéria passível de apreciação ex officio, nos termos do art. 267, § 3º do 

CPC/73, motivo pelo qual se revela descabida a alegação de preclusão.

[...]” (TJMT Ap 1969/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 13/03/2017) Pois bem. A controvérsia em exame está em 

saber se é caso de reconhecer a ocorrência de coisa julgada na espécie 

e, assim, julgar o processo extinto sem julgamento do mérito. Do exame ao 

conjunto probatório colacionado, verifica-se que a autora, ajuizou em 

04.08.2015, junto ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, 
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Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo nº 

36667-54.2015.811.0041, Código 1029700), em face da seguradora 

requerida, com o objetivo de recebimento da indenização securitária em 

razão de acidente sofrido em 01.06.2014 (Boletim de Ocorrência, Id. nº 

8035465), como se observa da cópia da inicial e documentos no Id. nº 

8035465. Constata-se, ainda, que nesta demanda as partes entabularam 

acordo (Id. nº 8035471), no valor de R$ 2.072,93 (dois mil, setenta e dois 

reais e noventa e três centavos), o qual foi devidamente cumprido pela 

seguradora, conforme Id. nº 8035493. Na presente ação, proposta em 

24/02/2017, o autor pretende, o recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência do mesmo sinistro, ocorrido em 

01.06.2014, como se verifica no Boletim de Ocorrência (Id. nº 4972251), 

os mesmos fatos narrados. O art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, preceitua: "§ 1ª Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2ª Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido." Vê-se, assim, que a ação mencionada guarda 

identidade com a presente demanda, porquanto apresentam as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. De igual maneira, restou evidenciada a 

coisa julgada, em razão da decisum, com resolução do mérito, proferida na 

ação de nº 36667-54.2015.811.0041, perante a 9ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá, de modo que se operou o trânsito em julgado da questão em 

03.05.2016, conforme consulta no sistema APOLO. A par disso, o artigo 

508, do mesmo ordenamento processual civil estabelece: “Art. 508. 

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 

ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, a ocorrência de coisa 

julgada obsta o processamento de nova ação idêntica. Aliás, este é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 

ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - 

OCORRÊNCIA - NOVA AÇÃO IDÊNTICA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGOS 80 E 81, 

DO CPC - CABIMENTO NA HIPÓTESE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É de se reconhecer a coisa julgada material se o pedido de 

ação idêntica anteriormente ajuizada foi julgado procedente, que resultou 

no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo, com 

trânsito em julgado, condição que impõe a manutenção da sentença de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. É dever das partes agir 

de acordo com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, de modo 

que a propositura de ação que guarda identidade com outra ajuizada 

anteriormente em comarca distinta, cujo prosseguimento do presente feito 

persevera mesmo após o acordo entabulado e homologado pelo juízo 

primeiro, autoriza a condenação do autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé.” (TJMT Ap 66265/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) Portanto, acolho a prejudicial de 

mérito de coisa julgada suscitada pela parte requerida. Nota-se, ainda, o 

pagamento realizado administrativamente à autora, no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em 22.09.2014, 

conforme comprovante constante no Id. nº 8035451, inerente ao mesmo 

sinistro ocorrido em 01.06.2014, conforme extrai-se dos documentos 

colacionados aos autos. Desta forma, verifica-se que a parte autora já 

recebeu o montante de R$ 6.797,93 (seis mil, setecentos e noventa e sete 

reais e noventa e três centavos), referente a somatória de R$ 4.725,00 

(na seara administrativa) e R$ 2.072,93 (esfera judicial – proveniente de 

um acordo firmado no processo nº 36667-54.2015.811.0041, perante a 9ª 

Vara Cível). 3. Dispositivo. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Sem prejuízo, 

em razão da nítida litigância de má-fé, CONDENO o autor ao pagamento de 

multa que fixo em 01 salário mínimo, nos termos do art. 81, §2º, 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, 07 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE 

APELAÇÃO ID. 16769754, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
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NIPPON STAR DO BRASIL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039749-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BASIC 

CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RÉU: NIPPON STAR DO 

BRASIL LTDA - EPP, L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME W Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

No caso de oposição de embargos monitórios, INTIME-SE parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 

702, § 5º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038499-03.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: EDGARDE 

ALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA K. 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução Civil de Sentença Penal 
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Condenatória ajuizada por Edgarde Alves de Oliveira em face de Márcio 

Zanchi de Oliveira, ambos devidamente qualificados. Narra o exequente 

que, em 20 de novembro de 2002, foi vítima do executado, quando este 

cometeu o delito de receptação ao receber produto de furto de sua 

propriedade, qual seja, um veículo da marca Chevrolet, modelo D20 

Conquest – 1993/1993, cor branca, Placa: HQY 5555, avaliado a época em 

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) . Em razão do fato, o executado foi 

condenado nos autos do processo nº 4272-55.2015.811.0042 – Código 

70.360, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá–MT, 

tendo a sentença definitiva transitado em julgado em 05.04.2016, gerando 

o título executivo judicial dotado de certeza e exigibilidade. Assim, requer a 

citação do executado para, no prazo legal, pagar a quantia exequenda de 

R$ 71.006,49 (setenta e um mil seis reais e quarenta e nove centavos), 

correspondente ao valor atualizado do dano. É a síntese. Não há dúvidas 

que a sentença penal condenatória transitada em julgado constitui título 

executivo judicial, nos termos do art. 515, VI, do CPC. A autorização para 

executar no Juízo Cível a sentença penal também advém do art. 63, do 

CPP, in verbis: “Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 

promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do 

dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”. É certo que 

a partir da Lei nº 11.719/2008, o art. 387, IV, do CPP trouxe a possibilidade 

de, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixar “valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido”. No caso dos autos, ao que se observa da 

sentença exequenda, tal fixação de valor mínimo reparatório não ocorreu 

no Juízo Criminal, o que torna o título sem liquidez. Nessa hipótese, como 

ensina a doutrina de Daniel Amorim Assumpção, “o título torna obrigação 

de reparar a vítima, mas o valor de tal reparação obrigatoriamente deverá 

ser fixado em liquidação de sentença, sendo que somente depois de tal 

fixação a vítima terá condições de iniciar a execução”[1]. No mesmo 

sentido leciona Humberto Theodoro Júnior: “A vítima deve, preliminarmente, 

promover a liquidação do quantum da indenização a que tem direito, 

observando-se, no procedimento preparatório da execução (NCPC, arts. 

509 a 512), as normas e critérios específicos traçados pelo Código Civil 

para liquidação das obrigações resultantes de atos ilícitos e que constam 

de seus arts. 944 a 954. De tal sorte, o título judicial executivo só existirá, 

no plano civil, após o trânsito em julgado da sentença proferida no 

procedimento de liquidação, de que falam os arts. 509 e 515, § 1º, pois só 

então existirá efetivamente um título representativo de obrigação certa, 

líquida e exigível”. (Curso de Direito Processual Civil Vol. III, ed. 50, 2017). 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, adequando-a ao procedimento da liquidação de 

sentença, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] (p. 1.116, Manual de Direito Processual Civil, 2017).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043236-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1043236-49.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ZEMA CIA DE 

PETROLEO EXECUTADO: K F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA W 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044051-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CHARLES GONCALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044051-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HELTON 

CHARLES GONCALVES NASCIMENTO RÉU: LAURA CAVALCANTE 

TAQUES DOS REIS - ME M Vistos. Ab initio, 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. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073884 Nr: 57072-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILDO DE JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1057034 Nr: 49583-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, FABIANE 

GOMES - OAB:30.485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MS/15.155-A, LUCIMER COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 

OAB/GO, ORIVAL GRAHL - OAB:6.266, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847323 Nr: 50843-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO FLOR DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO F. CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 16.214

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791912 Nr: 46001-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico que verificando os autos constatei que não existe depósito 

judicial comprovado nestes autos a ser levantado, tampouco existe valor 

em conta judicial vinculada no sistema SISCONDJ. Certifico mais que a 

executada informou as fls. 132-v que efetuaria o depósito "assim que 

houver determinação judicial neste sentido" o que não ocorreu, 

especialmente após a alegação de litispendência com outro feito nesta 

mesma comarca. Assim, intimo a requerida para que no prazo de 05 dias 

apresente o comprovante de depósito que eventualmente tenha sido 

realizado para levantamento, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158614 Nr: 35344-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE SOUZA FERREIRA MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço 

para Condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de dano 

moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir da 

citação.Tendo em vista que houve sucumbência reciproca, nos termos do 

art. 86 do CPC, CONDENO cada parte ao pagamento de 50% das custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios 

sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o advogado 

de cada sujeito processual, nos termos do §8º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em relação à parte autora em 

razão da justiça gratuita concedida à fl.41.Confirmo a decisão de fls. 

39/41.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059570 Nr: 50814-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE LIMA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 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 determinar que a fatura de outubro/2015 seja recalculada 

utilizando como base de consumo a média de 172,67 kWh.Após o 

recalculo, o valor eventualmente pago a maior pela consumidora referente 

à fatura de outubro/2015 deve ser abatido e/ou compensado em fatura 

posterior.Tendo em vista que houve sucumbência reciproca, nos termos 

do art. 86 do CPC, CONDENO cada parte ao pagamento de 50% das 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios 

sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o advogado 

de cada sujeito processual, nos termos do §8º do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Em relação à parte autora suspendo a exigibilidade em 

razão da justiça gratuita deferida.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010112 Nr: 27617-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, JERRY LUCAS LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VENUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:MT 8.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, sob pena de incidir 

multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Anoto que, considerando que a parte executada, citada de forma real (fl. 

33), foi revel na fase de conhecimento, a sua intimação deverá se 

processar mediante simples publicação do presente decisum no órgão 

oficial (DJE), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias 
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na capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811823 Nr: 18309-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERY TEIXEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Indefiro o pedido formulado pelo requerido às fls. 288, vez que o valor de 

R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais) não se mostra elevado.

Ademais, como já consignado na decisão de fls. 268, caberá ao requerido 

adiantar o equivalente a 50% do valor arbitrado, que corresponde a R$ 

1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais), quantia que evidentemente 

não se mostra desproporcional para que seja ultimada a perícia.

Intime-se o requerido para efetuar o depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825117 Nr: 31130-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILCE REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, MAYNA DANTAS DE 

CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Intimadas, as partes não indicaram provas a produzir (fls. 289/290).

Às fls. 291/319 a requerida Gold Black Empreendimentos pugnou pela 

extinção do feito, em razão de encontrar-se em regime de recuperação 

judicial, o que foi indeferido pela decisão de fls. 325.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754583 Nr: 6573-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON PEREIRA REGIS, ARLENE JOAQUIM REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Na manifestação complementar apresentada às fls. 521, o Sr. perito deu 

resposta negativa ao item "a" da decisão de fls. 509, confirmando que em 

nenhuma das simulações de cálculo foi aplicada a regra de primeiro 

proceder a atualização do saldo devedor para depois efetuar a 

amortização.

Assim, INTIME-SE o Senhor Perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a determinação contida no item 'b' da decisão de fls. 509, sob 

pena de ser substituído do encargo, hipótese em que deverá restituir os 

valores recebidos, nos termos do art. 468, caput, I e II, e § 2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097617 Nr: 9533-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA, AMIL ANTONIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEK CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, entendo que deve ser anulada a sentença proferida nos 

autos, com a determinação citação da parte requerida para posterior 

instrução regular do feito, proferindo, em seguida, nova decisão de 

mérito.Assim sendo, ante a nulidade absoluta por ausência de citação, de 

ofício, DECLARO NULA a sentença de fls. 181/183, determinando seja a 

marcha processual retomada do início, com vista a viabilizar a citação da 

parte requerida.No mais, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE, 

por meio de seu patrono, a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promover a citação da parte requerida (art. 240, § 2.º, do CPC), 

requerendo o que entender de direito para tanto.Não atendida a 

determinação judicial no prazo supra, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente, via correios, para dar adequado impulso ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, 

CPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 775263 Nr: 28509-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN CRISTINA BONIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Susan Cristina Boniatti em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

Destarte, a parte requerida comunicou o pagamento da condenação (fl. 

209), tendo havido a concordância da parte autora acerca dos valores 

depositados (fl. 212).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição do competente alvará para a transferência dos valores 

depositados para a conta bancária da parte autora ou do procurador 

dessa, pois tem poderes especiais para tanto (fl. 19).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se a parte 

requerida para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 386155 Nr: 22007-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. S. N. A., ESPÓLIO DE SUEDE CLEMENTE SOARES, 

ESPÓLIO DE SUEDE CLEMENTE SOARES, SUÉDE CLEMENTE SOARES 

FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR KEHDI, MED-K PRODUTOS E SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE º GONZAGA - 

OAB:7166 B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT, DARIUS CANAVARROS PALMA - OAB:7.178B, LISA 

MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A, LUIZ GUSTAVO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT, MARIA GRAZIELA 

MARTINS PORTO - OAB:12579, MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA 

- OAB:22603-O/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO H. MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ..Assim sendo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, 

INDEFIRO os pedidos de produção de prova supraindicados.No que diz 

respeito ao fato narrado nos autos, entendo que os laudos de necropsia, 

de exumação, bem como o realizado na clínica cirúrgica demanda, todos 

elaborados por órgão e peritos oficiais, são suficientes à formação do 

convencimento, não havendo necessidade de produção de provas, neste 

ponto.Por outro lado, em virtude do indeferimento da prova oral em que os 

autores pretendiam comprovar os rendimentos da vítima, concedo-lhes o 

prazo de 05 (cinco) dias para que, querendo, apresentem documentos 

complementares que entendam pertinentes para comprovação do ponto 

em debate.Na hipótese dos autores apresentarem novos documentos, 

intimem-se os requeridos para conhecimento e manifestação em igual 

prazo.Decorrido o prazo, voltem conclusos para sentença.

(...).Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 826180 Nr: 32128-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JAIME CARDOZO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓTRAUMA - HOSPITAL DE ACIDENTADOS 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, ONIVALDO NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT, RODRIGO 

LOPES LIMA - OAB:13814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274, HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - 

OAB:13.274

 ....Assim, ACOLHO o pedido de fls. 151/154, para que figurem no polo 

ativo da demanda os sucessores do autor, Vinicius de Arruda Botelho e 

Ana Clara de Arruda Botelho, menores, representados pela genitora 

Jaqueline Jane da Silva Arruda.Promovam-se as alterações pertinentes na 

capa dos autos e no sistema processual.Diante do falecimento do autor, 

para prosseguimento do feito, INTIME-SE o perito nomeado às fls. 137 para 

que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se há possibilidade de perícia 

indireta através dos documentos juntados nos autos.Sendo positiva a 

resposta, intimem-se os requeridos para depositarem o valor dos 

honorários arbitrados às fls. 147 e, após, intime-se o perito para início dos 

trabalhos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134762 Nr: 24999-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA RUFINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor e 

Indenizaçao por Danos Materiais e Morais ajuizada Carmen Lucia Rufina 

dos Santos em desfavor de Z Design Comércio de Móveis LTDA - ME.

Em análise ao pedido de justiça gratuita, este Juízo deferiu o parcelamento 

(fls. 149)

A parte autora foi devidamente intimada para recolher a primeira parcela 

das custas processuais, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo – fls. 

152/153.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei.

Devidamente intimada via DJE nº 10275, de 14/06/2018 e publicado no dia 

15/06/2018, conforme andamento do sistema Apolo, a parte quedou-se 

inerte.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas, pois houve o recebimento da inicial. 

Por outro lado, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis 

que não se operou a citação.

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/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1355238 Nr: 20435-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE SOUSA FREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do 

art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a comprova a sua 

alegada insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido 

de Justiça Gratuita. Após, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734862 Nr: 31183-97.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALMEN KAMAL CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 225/228.

AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734861 Nr: 31182-15.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA, MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, SALMEN KAMAL 

CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - OAB:10831-E, SALMEN 

KAMAL GHAZALE - OAB:7105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Esse último dispositivo é claro, ao admitir que o pagamento da verba 

honorária, a pedido do procurador, seja realizado em prol da sociedade de 

advogados que integra na qualidade de sócio. In casu, portanto, é de se 

admitir a possibilidade de expedição de alvará à sociedade de advogados 

para levantamento da quantia atinente à verba honorária devida aos 

bacharéis que patrocinam a defesa do ora recorrente, na esteira de 

precedentes desta corte. Entretanto, o mesmo entendimento não se aplica 

aos valores devidos pela ré ao autor. A procuração constante nos autos 

foi outorgada aos advogados, e não à sociedade da qual fazem parte. 

Nessa senda, eventual alvará para levantamento de valores devidos pela 

requerida ao autor somente poderá ser expedido em nome dele próprio ou 

de seus advogados. Agravo de instrumento interposto pelo autor provido, 

em parte. Unânime” (TJRS; AI 0130836-61.2017.8.21.7000; Porto Alegre; 

Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia; 

Julg. 29/08/2017; DJERS 08/09/2017).À vista do exposto, INTIME-SE a 

parte autora para que regularize a representação processual ou requeira 

o que entender de direito, ficando, desde já, autorizada à transferência 

dos valores à conta de titularidade da parte, dos procuradores 

constituídos ou, com o saneamento do vício, da sociedade indicada à fl. 

285.Atendida a determinação supra, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico para transferência do valor depositado para a parte 

credora.Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, DÊ-SE ciência da presente 

à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809518 Nr: 16002-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA LOPES DA CUNHA PEREIRA, ALTIERI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18.614, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, GISELLE PAULO 

SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de remessa para a Contadoria Judicial, tendo em vista 

que, havendo também condenação em quantia certa, compete à parte 

autora requerer a deflagração da fase de cumprimento de sentença, 

mediante a instrução dos autos com demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito (art. 524, CPC).

Ademais, no que se refere à conversão da obrigação de fazer em perdas 

e danos, entendo que, de igual forma, compete à parte autora apontar os 

parâmetros para a fixação do valor, tranzendo aos autos os documentos 

que entender necessários à instrução do pedido de conversão.

Por fim, INDEFIRO o pedido de fls. 382/387, haja vista que o presente feito 

sequer alcançou a fase expropriatória.

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125141 Nr: 20974-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA DO FARINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE SUPREMA LTDA, PAULO ANTONIO 

QUINAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Escola do Farina Ltda em face de Arte Suprema Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pela autora/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim sendo, determino a intimação da autora/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo, qualificando 

e apontando o endereço para citação dos sócios cujos bens pretende 

atingir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 3271-43.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, PAULO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TAXI LAUDIR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384-B, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA XAVIER BISPO - 

OAB:5.715/MT

 Vistos.

Considerando que as partes entabularam acordo às fls.167/169 no qual 

não consta fixado o prazo para cumprimento da obrigação, de maneira 

que se presume ter sido acordado o pagamento a vista.

Anoto, por oportuno, que, em se tratando de feito executivo, não há que 

se falar em homologação do acordo, consoante preceitua o art. 922 do 

Código de Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo, remetam os autos conclusos para extinção e 

levantamento das restrições efetivadas às fls. 163.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81475 Nr: 2101-46.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PELACHIN, EDNEY PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - OAB:38607-PR, MARLI 

GUARNIERI DE LIMA - OAB:11865/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o feito restou extinto à fl. 685, assim como que já foi 

expedido ofício para baixa das penhoras efetivadas nos autos (fl. 689) e, 

ainda, que a parte exequente pugnou pela baixa do feito (fl. 860), 
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PROCEDA-SE com o arquivamento dos autos, observando-se as 

diligências de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951592 Nr: 730-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GOMES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Credora para que se manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143219 Nr: 28768-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIMETRAN PERÍCIAS MÉDICAS DE TRÂNSITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

(a)Declarar a inexigibilidade em relação ao autor dos débitos pendentes no 

histórico de contas de fl. 44, concernentes aos valores de R$ 2.155,54 

(dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) – 

fatura 12/2015, R$ 2.175,80 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e 

oitenta centavos) – fatura 01/2016, R$ 89,94 (oitenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos) – fatura 02/2016, R$ 77,97 (setenta e sete 

reais e noventa e sete centavos) – fatura 03/2016 e R$ 69,42 (sessenta e 

nove reais e quarenta e dois centavos) – fatura 04/2016. (b)Condenar a 

requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da autora, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de dano 

decorrente de responsabilidade contratual.(c)Condenar a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do 85, § 2º, do Código de Processo Civil.(d)Confirmar a decisão de fls. 

51.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149639 Nr: 31560-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJMC, MARCIA CRISTINA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Telefonica Brasil S/A 

(Vivo) às fls. 49/50v e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in 

casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, o que se 

mostra defeso nesta estrita via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1221519 Nr: 11992-56.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ILANILDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ORMOND DE AVELAR - 

OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Todavia, fica a condenação sucumbencial suspensa, face o 

deferimento da gratuidade de justiça em favor da autora (fls. 

44/45).Quanto à medida liminar cumprida, que imitiu a autora na posse do 

imóvel, em 06.06.2017 – fl. 48, tenho que a extinção da ação não a 

prejudica, pois se trata de situação de fato e que se encontra 

consolidada.Além disso, embora não se possa incursionar no mérito do 

litígio entre as partes, face a extinção da ação por inadequação da via 

eleita, o acórdão cujas cópias estão acostadas às fls. 23/27, indica o 

acolhimento da pretensão da autora quanto à invalidade do negócio 

jurídico entre seu ex-companheiro e o requerido, razão pela qual, a 

modificação do estado atual da posse, em tese, contrariaria a última 

manifestação meritória sobre o caso. 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, 11 de Dezembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1030831 Nr: 37206-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, sob pena de incidir 

multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE, ainda, a parte executada para que, em igual prazo, deposite o 

valor dos honorários periciais, sob pena de penhora, conforme decisão de 

fl. 48.

 Anoto que, considerando que a parte executada, citada de forma real (fls. 

60 e 76), foi revel na fase de conhecimento, a sua intimação deverá se 

processar mediante simples publicação do presente decisum no órgão 

oficial (DJE), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028549-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DEL FUZZI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028549-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAMILA DEL 

FUZZI SANTOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Camila Del Fuzzi, em desfavor 

de Universidade de Cuiabá-UNIC, ambos qualificados nos autos. Aos 

04.09.2018 restou indeferido o pedido de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar as cobranças, assim 

como as ligações, e ainda, que a requerida possibilite que a autora possa 

cursar as matérias presenciais e online. Realizada audiência de 

conciliação, as partes não entabularam acordo (Id n.º 16995578). No Id n.º 

17096709, a parte autora formulou pedido de reconsideração. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que por ocasião 

do pedido de reconsideração a parte autora esclareceu alguns pontos que 

elucidaram os requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Isso porque, conforme informado, o documento constante no Id 

n.º 15052354, na verdade, é a oferta diretamente da instituição de uma 

bolsa de 25% (vinte cinco por cento), não havendo vínculo com o FIES e 

com o programa Educa Mais. Assim, a oferta de bolsa por liberalidade da 

instituição, evidencia, nesta fase inicial, que a própria requerida 

reconheceu sua falha, uma vez que há no sistema anotações da bolsa de 

50% (cinquenta por cento) para FIES e 50% (cinquenta por cento) do 

programa Educa Mais. Contudo, no período de Janeiro de 2018 já há a 

redução do desconto do FIES de 50% (cinquenta por cento) para 25% 

(vinte e cinco por cento) – Id n.º 15052389. Consta nos autos, ainda, o 

aditamento realizado para o primeiro semestre de 2018, período que 

iniciaram as cobranças, no qual o desconto concedido foi no importe de 

50% (cinquenta por cento) e não de 25% conforme consta no sistema da 

requerida – Id n.º 15052200, pág.3. Destarte, entendo evidenciada a 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, conforme narrado na 

exordial, a autora está sendo cobrada indevidamente de valores cobertos 

pelo financiamento, sendo, ainda, impedida de realizar o estágio 

supervisionado e algumas avaliações. Apesar de ser suficiente a 

presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na 

hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida 

agora por este Juízo, há sério e concreto risco do requerente da parte 

autora ter seus dados incluídos no cadastro restritivo de crédito e 

possíveis atrasos na conclusão da faculdade. Por fim, o § 3º 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 no presente caso concreto, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do valor dado 

por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, com fulcro no 

art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, o que faço 

para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 

SUSPENDA toda e qualquer cobrança suportada pelo FIES, incluive as 

cobranças realizadas por ligações; bem como PERMITA que a parte autora 

curse qualquer matéria, que esteja em sua grade curricular, seja ela 

presencial ou online. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da concessionária demandada, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos 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 termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034652-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(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 AUTOS Nº 1034652-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANA 

GARCIA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Eliana Garcia em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Alega, a 

requerente, que é consumidora dos serviços da requerida através da 

unidade consumidora nº 6/1272770-7. Assevera que nos autos n.º 

1002702-63.2018.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, discute as faturas de 

dezembro de 2017 a Janeiro de 2018. Menciona que quanto às faturas de 

fevereiro e março de 2018, realizou reclamação administrativa 

contestando os valores. Aduz que não aditou a inicial do processo 

supracitado para incluir as faturas de fevereiro e março, entretanto 

consignou em Juízo os valores que entende devido referente as faturas 

de fevereiro e março de 2018. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida se abstenha de efetuar cobrança das 

faturas dos meses de fevereiro e março de 2018, e ainda, proceda com a 

retirada dos seus dados dos cadastros restritivos de crédito. 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, em um juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, em que 

pese as faturas contestadas dos meses de fevereiro e março de 2018, 

nos valores respectivos de R$ 411,81 (quatrocentos e onze reais e 

oitenta e um centavo) e R$ 396,25 (trezentos e noventa e seis reais e 

vinte e cinco centavos) apresentarem valores e consumo análogos as 

faturas dos meses de maio e setembro de 2017, analisando o histórico de 

consumo nota-se que após a troca do medidor ocorrida em abril, conforme 

narrado na exordial, o consumo apresentou uma redução significativa (Id 

n.º 15881599). Ademais, havendo discussão do débito em Juízo e 

administrativamente, é indevido a suspensão do forneciemtno dos 

serviços, bem como a inserção dos dados do consumidor no cadstro 

restritivo de cédito. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR NO CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RISCO DE CORTE NO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO NOS 

ÓRGÃOSPROTETIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar do 

fornecimento de energiaelétrica ser essencial, a continuidade da 
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prestação do serviço está condicionada ao pagamento das tarifas, agindo 

a concessionária em exercício regular de direito, se efetua a suspensão 

do fornecimento. 2. Todavia, existindo ação emtramitação, onde se discuta 

os valores cobrados pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, 

surge incabível a suspensão do fornecimento e qualquer apontamento 

negativo em órgão de proteção de crédito, antes de findo o processo. 3. 

Precedentes, inclusive do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e 

improvido. Decisão unânime.” (TJPA; AI 0014307-23.2013.8.14.0006; Ac. 

154614; Ananindeua; Segunda Câmara Cível Isolada; Rel. Des. Roberto 

Gonçalves de Moura; Julg. 30/11/2015; DJPA 16/12/2015; Pág. 141) 

Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais. Apesar 

de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida suspender a prestação de um serviço público 

essencial, qual seja, fornecimento de energia. Por fim, o § 3º 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 no presente caso concreto, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior suspensão 

regular do serviço e inserção dos dados da titular da unidade no cadastro 

restritivo de crédito. 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 a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas SUSPENDA a cobrança e demais encargos relativos as faturas dos 

meses de fevereiro e março do corrente ano, até decisão final da causa; 

bem como PROCEDA com a exclusão do nome da requerente dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

fatos discutidos nestes autos. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da concessionária demandada, FIXO multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos 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 termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Oficie-se a Conta Única a fim de 

vincule aos presentes autos os valores das Guia de depósito GUIA DE 

DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081240000006809076 e GUIA DE DEP SITO 

JUDICIAL. ID Nr. 081240000006905296 já depositados nos autos 1002702 

-63.2018.8.11.0041. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de plantão. Cuiabá - MT, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036778-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROGA SANTA RITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL OLIVEIRA SILVA (RÉU)

MARILZA LIMA SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036778-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONALDO 

QUEIROGA SANTA RITA RÉU: JUVENAL OLIVEIRA SILVA, MARILZA LIMA 

SANTOS AT Vistos. Trata-se de Ação de Imissão na Posse, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Ronaldo Queiroga Santa Rita em 

desfavor de Juvenal Oliveira Silva e Marilza Lima Santos, todos 

qualificados nos autos. No Id n.º 17097237 a parte requerida além de 

pleitear a revogação da liminar, informou que tramita perante o Juízo da 6ª 

Vara Cível a ação anulatória de execução extrajudicial proposta em 

desfavor do Banco Bradesco, razão pela qual pugna pela reunião dos 

processos face à conexão existente.Assevera a requerida que na 

supracitada ação, busca a declaração da nulidade do procedimento de 

execução extrajudicial do imóvel objeto dos autos. Pois bem. Conforme 

ressai dos autos, a parte requerida distribuiu perante a 6ª Vara Cível desta 

Comarca, os autos n.º 14459-42.2016.811.0041, com o fito de anular o 

procedimento de execução extrajudicial que tem como objeto o imóvel de 

matrícula n.º 80.820. Nos presentes autos, propostos por Ronaldo 

Queiroga Santa Rita, a parte autora visa à imissão na posse do imóvel 

adquirido no leilão.Contudo, o leilão no qual foi adquirido o imóvel é o objeto 

da ação anulatória em trâmite da 6ª Vara Cível. Tais fatos apontam para 

necessidade de reunião do presente feito e aquele que tramita no Juízo da 

6ª Vara Cível desta Comarca, pois em que pese à distinção de causa de 

pedir, há sério e concreto risco de prolação de decisões contraditórias, 

nos termos do art. 55, §3º do Código de Processo Civil. Como se sabe, as 

ações propostas em separado competem ao Juízo prevento, tudo nos 

termos dos arts. 55, § 3º e 58, ambos do Código de Processo Civil. Em 

consulta ao sistema Apolo, verifica-se que a ação de nº 

14459-42.2016.811.0041 foi distribuída ao d. Juízo da 6ª Vara Cível em 

26.04.2016. Já a presente ação, foi distribuída em 24.10.2018, o que torna 

aquele Juízo prevento, nos termos do art. 59 c/c art. 58, do CPC[1]. 

Portanto, sendo medida imprescindível ao caso em exame, nos termos do 

art. 55, §3º do CPC, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos à 6ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas 

homenagens. No tocante ao pedido de revogação da liminar, entendo que 

a decisão que deferiu a tutela de urgência deverá ser sobrestada até 

análise do pedido de revogação pelo Juízo competente. Intimem-se. 

Remetam-se os autos. Cuiabá - MT, 17 de Dezembro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito [1] Art. 58, CPC: “A reunião das ações 

propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035955-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DE SOUZA JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035955-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELLE 

DE SOUZA JARDIM RÉU: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA N Vistos. Trata-se de Ação 

indenizatória de Danos Materiais e Morais ajuizada por Marcelle de Souza 

Jardim em desfavor de LN Comércio de Eletrônicos Ltda e Samsung 

Eletrônica, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico 
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que as partes entabularam acordo (Id. nº 15713373), 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 deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono. Como nada restou estabelecido no 

acordo entabulado, as custas processuais serão divididas igualmente 

entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, ARQUIVEM- SE os autos. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005300-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005300-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALBINO 

RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A N 

Vistos. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos em desfavor de 

Banco do Brasil S.A, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 16349772), 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 deverão ser arcados na forma 

pactuada ou, não havendo convenção na transação, cada parte deverá 

honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. Em atenção ao 

Princípio da Causalidade e considerando, ainda, que não houve 

adiantamento das custas por parte do autor, bem como o teor do disposto 

no item 5 do acordo, CONDENO a parte requerida no pagamento das 

custas processuais. 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, 14 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043265-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ADALBERTO DA SILVA OAB - SP159124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043265-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALMIRO DA CUNHA RÉU: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA Vistos 

etc. Pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, ALMIRO DA CUNHA 

ajuizou o presente Embargos à execução em face de TRÊSCINCO 

VEÍCULOS PESADOS LTDA, por dependência aos autos do processo 

físico nº 664-04.1995.811.0041 - Código 160842, em trâmite neste Juízo. 

Sem manifestação do réu. É o relatório. Decido Conforme dispõe o art. 3º 

da Portaria da Presidência nº 295/2016, que implantou o Sistema Processo 

Judicial Eletrônico- PJE nas varas de Comarca de Cuiabá: “As ações 

protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 5-9-2016, incluindo 

incidentes tramitarão de forma física até seu arquivamento.” Assim, é 

vedada a propositura de demanda por dependência em modo PJE, quando 

ajuizados ou interpostos em processos que tramitam em meio físico. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, conforme 

art. 485 IV, do CPC, conforme fundamentação supra que passa a integrar 

a presente. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. Sem custas. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14/12/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043620-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALIM RAMZI ATIEH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO MALHEIROS NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043620-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HALIM RAMZI ATIEH RÉU: JUSTINO MALHEIROS NETO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, inicialmente 

pelo montante da transação, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

declaração do imposto de renda, extratos bancários, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração 

de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 
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ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Nesse sentido, 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042918-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VARCERLEI FLORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KELIDA APARECIDA DA CABDALA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1042918-66.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MOACIR VARCERLEI FLORES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, 

KELIDA APARECIDA DA CABDALA SILVA Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - 

Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPI8563 SC I/TOYOTA 

HILUXSW4 SRV4X4 2011 2011 MOACIR VARCERLEI FLORES Não 

ui-button ui-button KAC2529 MT M.BENZ/1938 S 2004 2004 MOACIR 

VARCERLEI FLORES Não Ademais, os demandantes sequer juntaram a 

declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. 

Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, 

PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO 

LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 
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Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Ademais, nota-se que se trata de parcelas de 2011 e 2012, 

motivo pelo qual, manifeste-se a parte quanto a prescrição da pretensão. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC, bem como para que manifeste quanto a prescrição da 

pretensão. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039053-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BORGES OJIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039053-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIANA BORGES OJIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/03/2019 às 9h30min, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022850-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO RAMOS CORTEZ (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003935-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS ISAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003935-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WASHINGTON LUIS ISAQUE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento 

de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 
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CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032366-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032366-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO 

JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002756-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002756-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento 

de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 
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processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027668-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES CRISTOVAO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027668-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CHARLES CRISTOVAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016060-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005199-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005199-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 
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Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o 

recebimento de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme 

noticiado pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado em duas oportunidades não 

compareceu no local designado para realização da perícia médica e não 

apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de 

promover os atos necessários para andamento do processo, provocando 

o seu abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos 

o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002759-18.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

FRANCIELY OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019134-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CLIMACO DE ALMEIDA (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))
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Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029467-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029467-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO RÉU: PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. No decisório de anterior , foi determinada 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Findo o 

prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte autora nada manifestou. 

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade constante da 

petição inicial, não o fez.). Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo 

único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013535-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISOSTOMO DA GAMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013535-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DEBORA 

CRISOSTOMO DA GAMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 
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AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017336-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL LEMES DA SILVA NETO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017336-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ESMAEL 

LEMES DA SILVA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em 

decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, 

a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado em duas oportunidades não compareceu no local designado 

para realização da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme 

se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para 

andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada 

para providenciar o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso 

III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No caso a parte autora apesar de 

intimada não compareceu por duas vezes consecutivas para realização 

da perícia médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente 

desrespeito ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem 

apreciação do mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os 

Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO 

FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO 

PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE 

AUTORA REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/12/2014, Data da publicação no DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014). 

negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 

267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA 

QUE PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a 

causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada 

pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, 

impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, 

consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo 

Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do 

réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 

472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por 

tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela produção 

dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu direito, e 

restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Sem custas e honorários 

por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017954-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIVENS DESSANT (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021620-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELA SEBASTIANA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 
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espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016172-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARCOLINO DA SILVA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017916-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS ROSA DE ARRUDA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020533-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI VIEIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022685-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033311-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ARAUJO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033311-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CELIO LIMA DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

ao Id: 16172791 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento 

do valor remanescente da condenação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029684-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 12 /12 /2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035492-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1035492-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 136 de 594



JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 10/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016063-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA CORREA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029729-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029729-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VILMA ALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 12/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037678-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037678-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORIVALDO RIBEIRO RÉU: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, a 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

DEFIRO a expedição de mandado para determinar que a demandada pague 

à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Sobre o requerimento de não exigência das custas 

processuais, tem-se que não merece guarida. Isso porque, no presente 

caso, o demandante promovera, inicialmente, execução (Processo nº 

5643-13.2012.811.0041 – código 753707), com base no termo de acordo 

firmado. O i. Juízo da execução entendeu, porém, que aquele ajuste não 

era título executivo extrajudicial, e extinguiu o processo, sem exame de 

mérito. Propôs-se então, a presente ação monitória, que possui processo, 

procedimento e objeto diversos da execução, ainda que o pedido 

lastrei-se no mesmo termo de composição. Destarte, inobstante a extinção 

da demanda anterior, não há o que se falar reaproveitar ou isentar do 

recolhimento das custas e taxas desta demanda. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de dispensa do recolhimento das custas e taxas da 

presente demanda, por outro lado, de ofício, permito o recolhimento ao 

final do processo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016069-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON MARTINS DE LIMA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018589-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS FERREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019794-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012917-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RAMOS DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012917-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAR RAMOS DO PRADO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte executada 

comparece comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do 

valor da condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora 

para manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 26/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017658-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYANE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021850-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021850-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ATIVA 

LOCACAO LTDA RÉU: ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP CERTIDÃO 

Certifico que no endereço informado na petição de ID: 15959480, já foi 

enviado carta de citação onde voltou a correspondência como mudou-se, 

conforme correspondência devolvida juntada no ID: 15843844, motivo pelo 

qual impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar novo 

endereço para a citação da requerida, no prazo de 05 dias. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018 Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020809-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA GIMENEZ (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018962-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY ALVES NOBRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1018962-89.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

TATIANY ALVES NOBRES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos comprovando que efetuou, voluntariamente, o 

pagamento do valor remanescente da condenação. Diante disso, 

determino a intimação da parte credora para manifestar sua concordância 

com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015274-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015274-22.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014432-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA (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)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020441-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA FRANCA NASCIMENTO RIBEIRO (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023227-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE ARAUJO TEIXEIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023216-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019750-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI SOARES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034140-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034140-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA RÉU: SOCIEDADE EDUCACIONAL E 

TECNICA LTDA Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio do 

petitório retro, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as 

irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, apresentando 

pedido de reconsideração. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
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corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026530-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOAN DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026530-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADOAN DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o 

recebimento de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme 

noticiado pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado em duas oportunidades não 

compareceu no local designado para realização da perícia médica e não 

apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de 

promover os atos necessários para andamento do processo, provocando 

o seu abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos 

o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 
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inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018039-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para COMPARECER em audiência de conciliação designada para o 

dia 01/02/2019, às 14:00 horas, que será realizada perante a Central de 

Conciliação do Fórum da Comarca de Cuiabá - MT. Cuiabá - MT, 

17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012748-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012695-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018039-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar se tem interesse na audiência de conciliação, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005562-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR(A))

PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELIANE MARCELLE PEREIRA OAB - MT23232/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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002296-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYBELLE DE OLIVEIRA ASSUNCAO BOTELHO (EXECUTADO)

 

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, 17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012843-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DOS SANTOS NEVES OAB - 034.970.941-61 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 
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como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013220-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BARBOSA SANTANA (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))

Outros Interessados:

M. K. S. D. S. (REPRESENTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034648-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FATIMA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE OAB - SP287723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DE SOUZA PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034648-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSELAINE FATIMA DO CARMO EXECUTADO: LUIZ EDUARDO DE SOUZA 

PINTO Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Indefiro o pedido de tutela de urgência tendo em vista 

a impossibilidade legal de penhora da verba de natureza salarial (artigo 

833 do CPC), ainda mais sem a oportunidade do adimplemento espontâneo 

da obrigação pelo executado. Considerando que a negativação dos dados 

do executado está se tornando uma ferramenta eficaz na exigência do 

cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de 

execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso 

temporal razoável, DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com 

menção expressa aos valores, juros e correção monetária, entregando-a 

à parte credora para que se proceda à inclusão dos dados dos 

executados junto aos órgãos protetivos de crédito. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013745-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008313-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010863-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HONORIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008268-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010914-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 143 de 594



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897841 Nr: 28179-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA

Data da Carga:12/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819660 Nr: 25933-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIMETRAL MECÂNICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FRANCISCO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: : RAFAEL WILLIAN BATISTA

Data da Carga:12/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299658 Nr: 13056-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: : BRUNO FERREIRA GOMES

Data da Carga:12/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927443 Nr: 47929-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELINA DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:16275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:THALYSON SILVA BUENO

Data da Carga:13/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711726 Nr: 4793-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:WILLIAN POSCA PIVOTTO

Data da Carga:13/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1259573 Nr: 24248-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BIANCARDINI JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEL AUTOMOVEIS NENA LTDA, ALBERTO 

DE ARRUDA DUARTE, PEDRO MÁRIO FAVA BIANCARDINI, MOACYR 

VANNI CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS

Data da Carga:13/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859216 Nr: 1103-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 
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OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:BRUNO FERREIRA GOMES

Data da Carga:13/12/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901540 Nr: 30993-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 90 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886091 Nr: 20583-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇOES T & T LTDA, CLAUDIO LUIS TONON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140732 Nr: 27712-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3591-MT, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos.

 Diante dos acontecimentos narrados nos autos, determino o imediato 

arrolamento e destaco pormenorizado, de todos os bens do executado 

(penhorados ou não), contidos no imóvel ou em outro que o 

exequente/depositário informar, o qual poderá ser acompanhado pelas 

partes e seus procuradores.

 Na sequência, o executado deverá promover, no prazo de três dias, a 

remoção dos bens que não façam parte da relação da penhora de fls. 

706/712.

 Deverão ficar em poder da exequente apenas os objetos da constrição, 

relacionados às fls. 706/712, os quais poderão ser removidos para outro 

local, para a reforma e desocupação necessária do imóvel, todavia, 

deverão estar disponíveis para a nova avaliação/perícia.

 Assim, expeça-se mandado, devendo ser cumprido na integra as ordens 

acima e sem interrupção, estendendo-se pelo plantão, se necessário.

 Em razão da urgência que o caso requer, cumpra-se, após, volte-me 

concluso para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031410 Nr: 37454-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA FERNANDA FIGUEIREDO LENZI, 

ROBSON JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - OAB:16742, 

NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT, SÉRGIO LUIS 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:15.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, THIAGO AUED - OAB:OAB/MT 9.873-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO MALTZ 

SCHEIR, para devolução dos autos nº 37454-83.2015.811.0041, Protocolo 

1031410, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887226 Nr: 21412-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE 

LTDA - ME, BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDÃO, SOLANGE 

MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139, GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16205/MT, 

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - OAB:16742, NELSON 

ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO MALTZ 

SCHEIR, para devolução dos autos nº 21412-90.2014.811.0041, Protocolo 

887226, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157286 Nr: 34812-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MORITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN, ANA 

MARIA GRAMOLINI BIANCHINI BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1157286

Visto.

Trata-se de Ação De Execução De Titulo Executivo Extrajudicial por 

CONDOMÍNIO EDIFICIO SAINT MORITZ em desfavor de FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN, e MARIA GRAMOLINI BIANCHINI BERTIN, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pelo autor à fl.86 

alegando perda do objeto.

Verifica-se nos autos, a parte autora informa a fl.86, que ocorreu 

alienação do referido imóvel, surgindo um novo proprietário, e o mesmo 

realizou a quitação integral do debito existente, assim requerendo a 

desistência do feito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e 

em consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1129342 Nr: 22735-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KISLAINE PEREIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL - GM, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA - 

OAB:36921, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, FLÁVIO 

JACÓ CHEKERDEMIAN JR - OAB:16.956, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, RUY AUGUSTOS ROCHA - 

OAB:OAB/GO 21.476, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718999 Nr: 14718-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONICE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:OAB/SP 

183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

Data da Carga: 23/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068878 Nr: 54931-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA FERREIRA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certidão está em pasta própria. Imptimo a parte exequente para retirar a 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954531 Nr: 2340-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAILI MARIA DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Certidão feita, selada e arquivada em pasta própria. Intimo a parte 

exequente para retirar a certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140732 Nr: 27712-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3591-MT, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 INTIMAÇÃO das partes para acompanharem o cumprimento do Mandado 

de Constatação, avaliação e remoção expedido nos autos e enviado para 

a central de mandados nesta data.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022640-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1039391-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 16476968. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Curat 

Medicina Especializada em Ortopedia Ltda. em desfavor de Vivo S/A, 

aduzindo que é cliente da ré desde março/2017 e quando o contrato 

completou 12 (doze) meses, recebeu uma proposta da ré de upgrade do 

plano, na promessa de vantagens e redução do valor outrora contratado. 

Narra a autora que aceitou a migração, mas depois foi surpreendida com a 

cobrança pela requerida de multa contratual no valor de R$ 12.909,00; 

teve várias linhas do plano cancelada; descobriu contratos com 

assinaturas falsificadas e o serviço ficou péssimo. Requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a ré a suspender a cobrança das 

faturas vencidas na segunda quinzena de outubro/2018, e que ela se 

abstenha de incluir o nome da autora junto aos cadastros negativos de 

crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada por meio do arquivo de Id. 16476977, onde consta o 

e-mail da ré de proposta de negociação da alteração do plano - upgrade, 

ou seja, ao que parece, não houve cancelamento do contrato pela parte 
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autora, mas aceite ao plano mais benéfico, mesmo assim a requerida 

emitiu cobranças de multas pelo suposto cancelamento do pacto (Id. 

16476980, 16476984 e 16476986). Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se a 

autora deixar de honrar com o pagamento, poderá sofrer com as 

consequências da mora, como a inscrição do seu nome nos cadastros 

dos inadimplentes, o que prejudicaria a atividade comercial 

desempenhada. 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 suspender a cobrança das multas sobre 

as faturas vencidas na segunda quinzena de outubro/2018, e que ela se 

abstenha de incluir o nome da autora junto aos cadastros negativos de 

crédito, até julgamento da demanda. Considerando que os valores 

controvertidos acerca das faturas se referem apenas sobre as multas 

cobradas, deverá a parte autora depositar o valor da diferença, vez que o 

serviço foi prestado/utilizado, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o 

levantamento pela parte requerida. No mais, quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, convém ressaltar 

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga o critério de 

destinação final e analisa a vulnerabilidade como fator determinante para a 

caracterização do consumidor e consequente a aplicação do regime 

jurídico da lei consumerista, inclusive às pessoas jurídicas. Vejamos o 

seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA 

FINALISTA MITIGADA. (...) 2.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a 

teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 

embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, 

se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6.- Agravo 

Regimental improvido.”. (AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014). 

Negritei. Assim, tendo em vista que o serviço de telefonia é produto 

amplamente ofertado no mercado pela ré, sem qualquer distinção no 

desenvolvimento da relação por se tratar o adquirente de pessoa física ou 

jurídica, muito menos em razão do emprego do bem, patente a 

vulnerabilidade fática de todos aqueles que consomem tal serviço, motivo 

pelo qual é aplicável à espécie a legislação consumerista. Por isso, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 

18/03/2019, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022483-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no artigo 350 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040562-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARQUES SAMAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA IZILDA MARTOS VALDEVITE OAB - SP132880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEGIVAN LUIZ DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040562-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA MARQUES SAMAJA REQUERIDO: TEGIVAN LUIZ DE 

MORAIS Vistos. Verifica-se que, embora haja menção à carta precatória 

aditada, esta não consta devidamente juntada. Assim, intime-se a 

advogada responsável pela distribuição desta missiva, para que junte aos 

autos a carta precatória distribuída anteriormente. Após, volte-me 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042129-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042129-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: VALDIRENE AFONSO DO 

AMARAL Vistos. Intime-se o advogado responsável pela distribuição 

desta missiva, para que efetue/ comprove o pagamento da diligência do 

oficial de justiça. Após, cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

da presente como mandado. Por fim, devolva-se à origem mediante a 

adoção das formalidades legais. Às providências. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023090-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DAMACENA NUNES (REQUERENTE)
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FREDERICO DIEGO NUNES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANTONIO CORREA (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Janete Damacena Nunes e Frederico 

diego Nunes Leite em desfavor de Joilson Antônio Corrêa, aduzindo que a 

autora Janete manteve relação amorosa com o requerido e este a 

convenceu a realizar vários empréstimos, na promessa de que assumiria 

o pagamento das parcelas, todavia, assevera que efetuou pagamento 

apenas de algumas prestações, e na ocasião da separação do casal, em 

dezembro de 2014, o requerido levou o veículo de propriedade dos 

autores, sendo um Corolla XEI, placa NCO 1030. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão do 

referido veículo, e que o mesmo seja entregue aos autores, até julgamento 

final da demanda. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a parte autora 

informar que o requerido está na posse do bem desde 2014, todavia, a 

demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, não há qualquer prova 

acerca das tais alegações, até porque, sabe-se que o bem móvel se 

transfere pela tradição, mostrando-se precipitada qualquer medida sem a 

oitiva da parte contrária. Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte autora. Designo o dia 19/03/2019, às 

09h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020179-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR AMARO DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEDROSO DE ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 19/03/2019, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020179-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR AMARO DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEDROSO DE ALVARENGA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 19/03/2019, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028971-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BACA HERMOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028971-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAO BACA HERMOZA REQUERIDO: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos. Recebo à emenda a inicial. 

Designo o dia 25/03/2019, às 08h00min para audiência de conciliação, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028971-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BACA HERMOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1028971-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADAO 

BACA HERMOZA REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA Vistos. Recebo à emenda a inicial. Designo o dia 25/03/2019, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031558-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANNA FLAVIA RODRIGUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031558-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANILO VIEIRA DA CRUZ, ANNA FLAVIA RODRIGUES 

MEIRA REQUERIDO: CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO Vistos. 

Designo o dia 25/03/2019, às 08h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031558-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANNA FLAVIA RODRIGUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1031558-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DANILO VIEIRA DA CRUZ, ANNA FLAVIA RODRIGUES MEIRA REQUERIDO: 

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO Vistos. Designo o dia 

25/03/2019, às 08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1016680-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791 (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

proposta de honorários, e havendo concordância, efetuar o respectivo 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021215-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLEN DA ROSA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 
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acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1043878-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BADOTTI FERRES (AUTOR(A))

FRANCISCO CARLOS FERRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Com relação às ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu 

art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel. Ocorre que na presente demanda o valor do aluguel é de R$ 

4.309,00 mensais, entretanto ao apontar o valor da causa o requerente 

não indicou o valor correto, já que atribuiu à causa o valor de R$ 

45.983,12. Nossos Tribunais são assentes no sentido de que, uma vez 

observada pelo juiz alguma irregularidade em relação ao valor da causa, é 

dado ao magistrado determinar a correção independentemente de 

provocação da parte contrária. E para encerrar qualquer discussão, o art. 

292, § 3º, NCPC, prevê a possibilidade da correção de ofício do valor da 

causa. Desse modo, determino ao requerente que emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, indicando o correto valor da causa, e comprove o 

pagamento das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e 

extinção do feito, a teor artigo 58, III da Lei nº 8.245/91do c/c art. 290 e 

321, parágrafo único, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043842-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES (AUTOR(A))

CUIABA LUZ SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES PENACHIO OAB - SP174064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Certifique-se a tempestividade. Considerando o lembrete no PJE de 

que as guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte 

autora para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do 

NCPC). Na oportunidade, deverá a parte autora apresentar instrumento de 

procuração, também sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039391-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043128-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BEATRIZ DE LARA SIQUEIRA OAB - 936.612.901-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Maria Auxiliadora de Lara Siqueira, representada por sua 

curadora Cristiane Beatriz de Lara Siqueira, em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e 

que recebeu cobranças referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro/2018, em valores que não condizem com sua realidade. Requer 

a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento dos serviços, de inserir o nome da parte autora 

nos cadastros dos inadimplentes, e que promova a troca do relógio 

medidor. A parte autora peticiona novamente (Id. 17117860), informando 

que a requerida promoveu a suspensão dos serviços. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 16981520 que a ré, em 2018, emitiu faturas 

nos valores de R$ 233,46, R$ 260,72, R$ 205,60, etc., mas a partir de 

outubro/2018 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 465,53, R$ 

1.040,54 e R$ 909,31, demonstrando a existência de alguma 

irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o 

corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, 

pois ela é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo 

da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 150 de 594



da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, indefiro o pedido de 

troca do relógio medidor, vez que, no momento, não há prova de que ele 

esteja com defeito. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços no imóvel da 

parte autora, no prazo de 48 horas, bem como se abster de inserir o nome 

dela nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito discutido no 

processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, 

deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre os meses 

discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente 

reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o 

levantamento pela parte ré. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 25/03/2019, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018262-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 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: 1003990-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA DOS SANTOS (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))

 

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: 1015636-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 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: 1026555-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SARAIVA 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 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: 1034931-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 
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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: 1017846-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS 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:

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: 1020902-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (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: 1026814-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 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: 1024394-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETSMARA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014840-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (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: 1034459-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (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: 1030730-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHENIFER DE PAULA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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: 1029161-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023746-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOEL FELIX DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1031427-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIEF DE FREITAS MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019068-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016073-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA OAB - MT10423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE 

BAIRROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (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: 1024018-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER CESAR DA CRUZ SOARES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021689-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES LOPES (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: 1027459-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LAURINDO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1043575-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 
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Restituição e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Acy Francisco Silva em desfavor do Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, aduzindo que o réu vem efetuando, desde 

2011, desconto de sua folha de pagamento, acerca de cartão de crédito, o 

qual afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a suspensão do referido desconto, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que ainda não há qualquer prova acerca da formalização ou não do 

pacto pela parte autora. Também não se verifica a urgência do pedido, vez 

que o autor afirmou que os descontos estão sendo realizados desde 

2011. Não bastasse isso, a autora não demonstrou que o requerido, em 

uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-lo 

integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 25/03/2019, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a 

parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399574 Nr: 26629-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, certifico que, embora tenha 

sido mecanicamente remetida à publicação, constatei nesta data, que a 

decisão final do cumprimento de sentença não foi publicada, por falha no 

sistema. Assim, remeto estes autos à expedição de matéria para a 

imprensa, para publicação da parte dispositiva da decisão de 30/11/2018: 

"(...) No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará em favor do executado para levantamento do valor de R$ R$ 

172.375,80 (cento e setenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e 

oitenta centavos) que deverá ser corrigido pela poupança até a data do 

levantamento. Após, expeça-se outro alvará em favor da exequente, para 

levantamento de toda a quantia de toda quantia remanescente.Intime-se. 

Cumpra-se".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347919 Nr: 18124-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA FLORESTAL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZA ANGELICA DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 18124-47.2008.811.0041, 

Protocolo 347919, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438022 Nr: 15678-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA BERNAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ABRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087

 Considerando que os embargos à execução devem ser distribuídos por 

dependência à ação de execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, 

desentranhe-se os Embargos à Execução de fls. 109/119 devolvendo-o 

ao executado, Vinicius Augusto de Souza Bernal, para querendo proceder 
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sua distribuição por dependência nos termos do artigo supracitado.

 No mais, intime-se a exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173669 Nr: 41607-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL PROGRESSO LTDA, 

MÁRCIO SCHMAEDECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT ENGENHARIA LTDA, RICHARD 

SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA, ANA LÚCIA BODNAR MASSAD 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.595/597) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se os executados, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721938 Nr: 17459-26.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 94/95.

Intime-se a parte autora para emendar o pedido de fls. 96/97, dando início 

ao cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do NCPC, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Quanto ao pedido de expedição de penhora on line e Renajud (fls. 96/97), 

somente será analisado após o início do cumprimento de sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 19887-83.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração, de fls. 950/951 e 952/953, 

verifica-se que o objetivo dos embargantes é unicamente rediscutirem a 

matéria, assim, analisando a sentença embargada, não vislumbro tais 

vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

950/951 e 952/953, mantendo intacta a sentença de fls. 945/949.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 423118 Nr: 7710-19.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO, BENEDITO ODÁRIO 

CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.418/419) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se os executados, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424122 Nr: 8297-41.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOÍNO SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN COMERCIO EXORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, TAUAN FIORIN GEBIN - OAB:24.849/O, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT, PEDRO LUIZ NIGRO KURBHI - OAB:178495, PERSIO 

THOMAZ FERREIRA ROSA - OAB:186.463-SP

 Visto.

Intime-se a parte autora para emendar o pedido de fls. 256/258, nos 

termos do art. 524 do NCPC, qual seja, instruir o pedido de cumprimento de 

sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Por amor ao debate ressalto que o demonstrativo de fls. 299/301 trata-se 

somente da atualização do valor da causa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815520 Nr: 21965-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo dos 

embargantes é unicamente rediscutirem a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fl. 

353/367, mantendo intacta a sentença de fls. 347/352.

Após, decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120331 Nr: 18919-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Visto.Indefiro os pedidos de fls. 529/531, 557/558 e 563/564, pelos 

mesmos fundamentos da decisão de fl. 522.No mais, considerando que a 

prova pericial foi postulada pelas partes, conforme consignado na decisão 

de fls. 501/503, revejo meu posicionamento com relação aos honorários 

periciais e como no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo o autor beneficiária da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais 

provas.Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pelas requeridas, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte 

sucumbente.Com efeito:“[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica 

probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das 

despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio 

da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de 

determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, 

a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: 

Jorge Luiz Lopes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158984 Nr: 35498-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.252/253) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046987 Nr: 44868-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI MARIA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA GOMES - 

OAB:5835-A

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo dos 

embargantes é unicamente rediscutirem a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fl. 

134, mantendo intacta a sentença de fls. 131/133.
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No mais, apesar do Banco RCI do Brasil S.A., terceiro estranho aos autos, 

se manifestar às fls. 70/96 e 139/142, o mesmo não fez parte da relação 

processual, não havendo de se falar em exclusão do polo passivo, assim 

desentranhe-se as petições supracitadas por não manter relação com a 

presente ação, entregando ao signatário mediante termo nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152486 Nr: 32782-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar sobre pedido de fls. 50/54, 

bem como informar se o crédito está habilitado na ação de recuperação 

judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022968 Nr: 33377-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 Código 1022968

Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo dos 

embargantes é unicamente rediscutirem a matéria, assim, analisando a 

decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual 

os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

55/57, mantendo intacta a decisão de fls. 53/54.

 Após, decorrido o prazo cumpra-se da decisão de fls. 53/54.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911747 Nr: 37997-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ ALVES NASCIMENTO VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Diante do exposto, intimem-se o exequente e seu advogado para 

procederem a restituição do valor supracitado, devidamente corrigidos 

pelo INCP até a data do deposito, no prazo de 10 (dez), sob pena de 

bloqueio online.Decorrido o prazo sem cumprimento da ordem acima, 

independente de nova conclusão, determino que se remeta cópia desta 

decisão, bem como do alvará de fl. 241, ao promotor que atua perante o 

juizado especial criminal, para as providências cabíveis e oficie-se a 

OAB.Decorrido o prazo certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1305456 Nr: 9797-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 Visto.

Intime-se o executado, através de sua advogada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 435516 Nr: 14295-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MENDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 Intime-se o autor para se manifestar sobre o pedido de fls. 414/415, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379204 Nr: 14959-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYALU MATEUS DOS SANTOS, JOADILSON 

BENEDITO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA JACIANA RIBEIRO, RUBENS SILVA 

DE OLIVIERA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO 

CORREA RIBEIRO - OAB:7.991/MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 
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OAB:9395

 Considerando que a decisão de fls. 193/198 proferida no Recurso de 

Agravo de Instrumento n.º 1006237-26.2018, reformou a decisão de fls. 

160/161, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400952 Nr: 33531-59.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ELIFAS GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Considerando que os documentos necessários a produção de prova 

pericial estão em poder da parte autora e diante da certidão do oficial de 

justiça de fls. 662, resta prejudicada a produção da prova pericial, vez que 

a mesma não apresentou os documentos necessários.

Dando continuidade as provas outrora deferidas, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/ 02/ 2019 às 14 :00 horas.

 Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol 

de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, mediante 

carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055269 Nr: 48896-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON JOSE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Proceda-se a abertura de novo volume.

A parte exequente se manifesta à fl. 206, concordando com o valor do 

pagamento voluntário de fl. 189, postulando pela expedição de alvará.

 Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor do 

exequente como postulado à fl. 206.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações devidas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171934 Nr: 40962-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Código 1171934

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 303.

 Assim, expeça-se alvará em favor da exequente, para levantamento do 

valor depositado à fl. 300. Sendo R$ 4.804,39 (quatro mil oitocentos e 

quatro reais e trinta e nove centavos) para a conta de Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados, e o valor restante para a conta de 

Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados.

 Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO a execução, 

nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expedido os alvarás, arquive-se o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá – MT, 13 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827509 Nr: 33382-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LUAN CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Verifica-se que a parte Ré, City Lar – Dismobrás, manifesta às fls. 

478/480, informando que encontra-se em recuperação judicial e está no 

período de blindagem, por força da decisão proferida nos autos Ação de 

Recuperação Judicial (n.º 1088556-25.2018.8.26.0100) que tramita na 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, 

postula pela suspensão do feito.

Assim, assiste razão a parte Ré ao pleitear pela suspensão da presente 

ação de indenização de danos morais, em fase de cumprimento de 

sentença, visto que nos termos da Lei n. 11.101/2005, a ação de 

recuperação judicial suspende o curso de todas as ações em face do 

devedor, diante da decisão de fls. 510/517 verifica-se os autos da 

recuperação judicial, n.º 1088556-25.2018.8.26.0100, que tramita na 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, 

encontra-se no período da recuperação judicial, sendo necessário apenas 

se fazer a ressalva de que, a mesma não pode ser estendida aos demais 

devedores solidários, e/ou terceiros garantidores de créditos.

Desta forma, há a necessidade de suspensão do feito, até homologação 

do plano de recuperação judicial, somente com relação a requerida City 

Lar – Dismobrás.

 No mais, trata-se de cumprimento de sentença (fls. 445/447) proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se o executado, Condomínio Goiabeiras Shopping Center, através 

de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total 

do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para 

esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 

523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885218 Nr: 20014-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS, VILMA 

DAS GRAÇAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILLVA 

CRUZ - OAB:19

 Código 885218

Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

117/121, mantendo intacta a sentença de fls. 93/94.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 423092 Nr: 7697-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209

 Considerando que há saldo remanescente em favor do requerido, 

expeça-se alvará do valor depositado às fls. 140/141, em favor do 

requerido, na conta indicada à fl. 182.

Após, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1111149 Nr: 15178-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MURILA QUEIROZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, Rosane Padilha dos Santos - OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto de Almeida 

Santos Filho - OAB:13685, Rejane Padilha dos Santos - OAB:15962, 

Rosane Padilha dos Santos - OAB:13372

 Vistos.

 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 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1316942 Nr: 12401-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Visto.

 Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que 

não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além 

disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, 

§ 1º, NCPC).

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, apre¬sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379298 Nr: 15164-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVEIRA - OAB:9.725/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT

 Código 379298

Vistos.

Anote-se como postulado à fl. 206.

A parte exequente se manifesta às fls. 223/224, postulando pela 

expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado à fl. 204 e 

extinção do feito.

 Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor do 

exequente como postulado à fl. 204.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações devidas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 748190 Nr: 45483-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FREITAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Intime-se a parte autora para emendar o pedido de fls. 256/258, nos 

termos do art. 524 do NCPC, qual seja, instruir o pedido de cumprimento de 

sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo supracitado e não sendo requerido, arquive-se com as 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157952 Nr: 35052-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA - 

OAB:6.386 OAB GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Visto.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783765 Nr: 37519-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA, LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Considerando que os embargos à execução devem ser distribuídos por 

dependência à ação de execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, 

desentranhe-se os Embargos à Execução de fl. 73, procedendo sua 

distribuição por dependência nos termos do artigo supracitado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887949 Nr: 21868-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de fl. 110. Intime-se a parte exequente para indicar o 

endereço da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882468 Nr: 18263-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373880 Nr: 10185-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 243680 Nr: 12112-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721

 Tendo em vista que estes autos foram retirados em carga rápida para 

fotocópia e, até o presente momento, não foram devolvidos, contrariando, 

assim, o art. 107, § 3º do CPC, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ 

e em cumprimento ao capítulo 2, seção 10, art. 431, da CNGC, remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar o advogado 

WILLIAN SANTOS DAMACENO a devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, 

o processo epigrafado, sob pena de busca e apreensão, bem como, da 

aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402432 Nr: 34374-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO 

LTDA, PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Visto.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790368 Nr: 44415-45.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS BATISTA MELO COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246662, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:200488

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Considerando a certidão de fl. 202, proceda-se a senhora gestora a 

juntada da contestação.

No mais, defiro o pedido de fl. 192, expeça-se mandado de constatação 

verificando o sr. Oficial de Justiça, em sua diligência, se a obra do 

empreendimento adquirido pela autora está parada ou concluída. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel.

Após, volte-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151484 Nr: 32381-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - 

OAB:102516

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

131/135, mantendo intacta a sentença de fls. 129/130.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001006-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAISLADA PORTILHO ACOSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a 

sentença de ID 15782332 contem contradição, vez que condenou a ré ao 

ressarcimento das despesas médicas e hospitalares, sendo que estas 

constam quitadas no âmbito administrativo, conforme alegado e provado 

em peça contestatória. A embargada apresenta contrarrazões ao recurso, 

através do ID 16414071. É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de 

Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos de 

Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que, de fato, houve equívoco acerca 

da condenação da requerida ao pagamento dos gastos suportados pela 

autora por despesas médicas e hospitalares, vez que, compulsando os 

autos, nota-se ID 13219343 que o pagamento fora devidamente realizado 

administrativamente, inclusive em valor aquém do postulado em juízo. Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 

15995638, para constar na sentença a seguinte determinação: “Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais referentes a gastos 

com colete lombar e medicamentos devidamente prescritos, conforme ID 

11413518, totalizando a quantia de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e 

oito reais). Entretanto, o pagamento referente as despesas medicas e 

suplementares fora realizado na esfera administrativa, conforme ID 

13219343 – Pág. 25, assim a parte autora recebeu todo o reembolso a que 

faz jus. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.” No mais a sentença permanece 

tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029530-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, aduzindo contradição na sentença de ID 15670384, alegando que 

a fixação dos honorários advocatícios se deu em valor exorbitante e 

aquém do pleiteado pelo autor. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 16448453. É o relatório. Decido. O art. 1022 do 

Código de Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos 

de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou 

corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir matéria já apreciada, vez que devidamente 

fundamentada na decisão, e neste momento reiterado, que de acordo com 

o artigo 85, §8° do CPC é admitida a fixação dos honorários por 

apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, o que ocorreu 

nos autos, não havendo que se falar em valor exorbitante levando-se em 

conta, inclusive, a tabela de honorários disponibilizada pela OAB, não se 

prestando esta alegação para modificar sentença. Com essas 

considerações, rejeito os Embargos de Declaração de ID 15871530, assim, 

permanece a sentença tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033871-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIEMERSON DA SILVA JORGE (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033871-05.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ENIEMERSON DA SILVA JORGE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, aduzindo omissão e contradição na sentença de ID 15669955, 

alegando que se faz necessária a sucumbência recíproca, vez que o 

pedido do autor foi julgado parcialmente procedente, subsidiariamente a 

minoração dos honorários advocatícios fixados. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 16448795. É o relatório. Decido. O 

art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que cabem 

Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, 

omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo. 

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir matéria já apreciada, vez que 

devidamente fundamentada na decisão, e neste momento reiterado, que 

de acordo com o artigo 85, §8° do CPC é admitida a fixação dos honorários 

por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, o que 

ocorreu nos autos, não se prestando esta alegação para modificar 

sentença. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração 

de ID 15795193, assim, permanece a sentença tal como lançada. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032268-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032268-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por BENEDITO EDSON DE 

OLIVEIRA FILHO, aduzindo omissão na sentença de ID 14080335, vez que 

não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e 

postula pela majoração dos honorários advocatícios, requerendo o 

acolhimento destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 15632986. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a 

existência da omissão apontada somente quanto a ausência de análise do 

pedido de litigância de má-fé, sendo que não se verifica, no presente feito, 

que a embargada tenha praticado qualquer das condutas dispostas no 

artigo 80 do CPC, não existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos 

causados a embargante, pelo que não há de se condenar a embargada 

por litigância de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos 

Embargos de Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, não se prestando para modificar 

sentença. Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de 

Declaração de ID 14558562, apenas para analisar o pedido de litigância de 

má-fé como acima dirimido, no mais permanece a sentença tal como 

lançada. No mais, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

pagamento realizado pela requerida (ID 15272216), no prazo de cinco 

dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028058-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028058-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a 

sentença de ID 14374754 contem erro material, vez que consta 

divergência acerca da data do acidente apresentada em sentença com 

aquela disposta no boletim de ocorrência. A embargada apresenta 

contrarrazões ao recurso, através do ID 15515267. É o relatório. Decido. 

O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que 

cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo. Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que 

houve embaraço acerca da data do acidente, vez que no boletim de 

ocorrência consta 26/07/2017 e no boletim de atendimento 27/07/2017, 

entretanto, em análise minuciosa aos documentos, verifica-se que o 

acidente de fato se deu na noite do primeiro dia mencionado. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 14487675, 

para constar no mérito da sentença a data do acidente como sendo 

26/07/2017. No mais a sentença permanece tal como lançada. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-87.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAMPOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008458-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a sentença de 

ID 14494745 contem erro material, vez que consta divergência acerca da 

data do acidente apresentada em sentença com aquela disposta na 

documentação juntada. É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de 

Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos de 

Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que houve embaraço acerca da data 

do sinistro, vez que no cabeçalho do boletim de ocorrência consta a data 

do acidente como 29/09/2016 e no boletim de atendimento 29/08/2016, 

entretanto, em análise minuciosa aos documentos, verifica-se que o 

acidente de fato se deu na segunda data mencionada. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 14683632, 

para constar no mérito da sentença a data do acidente como sendo 

29/08/2016. No mais a sentença permanece tal como lançada. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000072-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por LUIZ CARLOS ALVES DOS 

SANTOS, aduzindo omissão na sentença de ID 15370482, vez que não 

analisou o pedido de que a embargada se comunique com a embargante 

somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as 

condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem 

como não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, 

pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios, requerendo o 

acolhimento destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 16433763. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a 

existência das omissões apontadas quanto a ausência de análise do 

pedido para que embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, contudo indefiro 

este pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso do processo, que a embargada tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no artigo mencionado acima, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 

embargante, por isso, não há de se condenar a embargada por litigância 

de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir matéria já apreciada, não se prestando para modificar sentença. 

Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração 

de ID 15498678, apenas para analisar o pedido de comunicação entre as 

partes através do processo judicial e de condenação por litigância de 

má-fé como acima dirimido, no mais permanece a sentença tal como 

lançada. No mais, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

pagamento realizado pela requerida (ID 16310287), no prazo de cinco 

dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001345-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO ALVES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por FERNANDO ALVES DA 

COSTA, aduzindo omissão na sentença de ID 15373075, vez que não 

analisou o pedido de que a embargada se comunique com a embargante 

somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as 

condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem 

como não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, 

pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios, requerendo o 

acolhimento destes embargos. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a 

existência das omissões apontadas quanto a ausência de análise do 

pedido para que embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, contudo indefiro 

este pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso do processo, que a embargada tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no artigo mencionado acima, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 

embargante, por isso, não há de se condenar a embargada por litigância 

de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir matéria já apreciada, não se prestando para modificar sentença. 

Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração 

de ID 15498680, apenas para analisar o pedido de comunicação entre as 

partes através do processo judicial e de condenação por litigância de 

má-fé como acima dirimido, no mais permanece a sentença tal como 

lançada. Na oportunidade, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do pagamento voluntário realizado pela requerida (ID 16144916), 

no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011983-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SALES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011983-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMONE SALES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo 

omissão e contradição na sentença de ID 15492971, alegando que se faz 

necessária a sucumbência recíproca, vez que o pedido do autor foi 

julgado parcialmente procedente, subsidiariamente a minoração dos 

honorários advocatícios fixados. O embargado apresentou contrarrazões 

ao recurso através do ID 16500532. É o relatório. Decido. O art. 1022 do 

Código de Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos 

de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou 

corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir matéria já apreciada, vez que devidamente 

fundamentada na decisão, e neste momento reiterado, que de acordo com 

o artigo 85, §8° do CPC é admitida a fixação dos honorários por 

apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, o que ocorreu 

nos autos, não se prestando esta alegação para modificar sentença. No 

que tange ao princípio da sucumbência, verifica-se que o autor foi 

vencedor no pedido formulado, mas em menor extensão, o que não 

autoriza aplicar o parágrafo único do art. 86 do CPC. Com essas 

considerações, rejeito os Embargos de Declaração de ID 15618340, assim, 

permanece a sentença tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034905-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por ALESSANDRA RODRIGUES 

DA SILVA, aduzindo omissão na sentença de ID 15364988, vez que não 

analisou o pedido de que a embargada se comunique com a embargante 

somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as 

condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem 

como não analisou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, 

pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios, requerendo o 

acolhimento destes embargos. A embargada apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 16413388. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a 

existência das omissões apontadas quanto a ausência de análise do 

pedido para que embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, contudo indefiro 

este pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso do processo, que a embargada tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no artigo mencionado acima, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 

embargante, por isso, não há de se condenar a embargada por litigância 

de má fé. Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir matéria já apreciada, não se prestando para modificar sentença. 

Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração 

de ID 15498683, apenas para analisar o pedido de comunicação entre as 

partes através do processo judicial e de condenação por litigância de 

má-fé como acima dirimido, no mais permanece a sentença tal como 

lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023090-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DAMACENA NUNES (REQUERENTE)

FREDERICO DIEGO NUNES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANTONIO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Janete Damacena Nunes e Frederico 

diego Nunes Leite em desfavor de Joilson Antônio Corrêa, aduzindo que a 

autora Janete manteve relação amorosa com o requerido e este a 

convenceu a realizar vários empréstimos, na promessa de que assumiria 

o pagamento das parcelas, todavia, assevera que efetuou pagamento 

apenas de algumas prestações, e na ocasião da separação do casal, em 

dezembro de 2014, o requerido levou o veículo de propriedade dos 

autores, sendo um Corolla XEI, placa NCO 1030. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão do 

referido veículo, e que o mesmo seja entregue aos autores, até julgamento 

final da demanda. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a parte autora 

informar que o requerido está na posse do bem desde 2014, todavia, a 

demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, não há qualquer prova 

acerca das tais alegações, até porque, sabe-se que o bem móvel se 

transfere pela tradição, mostrando-se precipitada qualquer medida sem a 

oitiva da parte contrária. Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte autora. Designo o dia 19/03/2019, às 

09h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032805-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 15969611, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 16.000,00. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria José da Costa em 

desfavor da João César Fadul, aduzindo que realizou um empréstimo do 

réu, no valor de R$ 6.000,00, e como garantia assinou uma nota 

promissória, mas por dificuldade financeira não conseguiu honrar o 

compromisso, e que o réu ajuizou ação de execução, a qual tramitou no 

juizado especial, onde acabaram firmando acordo, sendo que a autora, lá 

executada, ficou de pagar 96 parcelas de 40% sobre o salário mínimo, a 

ser descontado diretamente de sua folha de pagamento. Narra que até 

julho de 2018 já efetuou pagamento de R$ 19.203,20, e até fevereiro/2021, 

prazo da última parcela, já terá desembolsado R$ 27.891,20, valor que 

discorda em razão da suposta abusividade de juros e correção, causando 

enriquecimento ilícito do réu. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças das 

parcelas vincendas acerca do acordo, vez que a dívida já está quitada, e 

que seu nome não seja incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória para se auferir a existência ou 

não de abusividade nos acréscimos, até porque a dívida foi parcelada em 

96 vezes. Além disso, não há qualquer prova de que o réu não poderá 

restituir a autora, em eventual sentença de procedência. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Designo o 

dia 18/03/2019, às 10h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043575-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Restituição e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Acy Francisco Silva em desfavor do Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, aduzindo que o réu vem efetuando, desde 

2011, desconto de sua folha de pagamento, acerca de cartão de crédito, o 

qual afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a suspensão do referido desconto, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que ainda não há qualquer prova acerca da formalização ou não do 

pacto pela parte autora. Também não se verifica a urgência do pedido, vez 

que o autor afirmou que os descontos estão sendo realizados desde 

2011. Não bastasse isso, a autora não demonstrou que o requerido, em 

uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-lo 

integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 25/03/2019, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a 

parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro 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. Pág.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FEITOSA 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000025-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAILSON FEITOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JAILSON FEITOSA DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/10/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), proporcional ao dano 

experimentado, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a improcedência da demanda devido ao pagamento 

proporcional ao dano corporal, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização de perícia 

médica. É o relatório. Decido. Preliminarmente, muito embora a parte ré 

tenha arguido como preliminar a ausência do laudo do IML, verifica-se que 

a questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 15/10/2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JAILSON FEITOSA DA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de 

média repercussão avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta ID 4551243, assim esta recebeu todo o valor indenizatório a 

que faz jus, pelo que não há que se falar em remanescente. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Jailson Feitosa da Silva em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo 
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Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA LAVIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000941-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR DA SILVA LAVIOLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUNIOR DA SILVA LAVIOLA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/09/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, impugnado o pedido de concessão da justiça gratuita, alegado a 

falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa, e a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido ao 

não pagamento do prêmio. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação. Houve a realização de perícia médica e a manifestação das 

partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré impugna o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando que 

o autor não se encontra em condição de miserabilidade por suas 

despesas não corresponderem a este estado. Entretanto, verifica-se que 

a parte autora fora atendida em hospital público, bem como juntou ao feito 

documento comprovando sua hipossuficiência financeira, acompanhado 

de declaração, não tendo a ré, por sua vez, acostado documento algum 

que contrapôs-se o alegado pelo autor, motivo pelo qual afasto a 

preliminar levantada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL. 

PROVA NA FASE RECURSAL. Os documentos necessários à produção da 

prova devem ser juntados ou requeridos de modo a permitir adequada 

instrução do feito e, inclusive, o julgamento conforme o estado do 

processo. Cabe às partes juntar à inicial ou à contestação os documentos 

destinados a provar suas alegações ou requerer a respectiva exibição. 

Na fase recursal somente podem ser juntados documentos que se refiram 

a fatos novos. Exegese dos artigos 396 e 397 do CPC. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. AJG. IMPUGNAÇÃO. PROVA. Ao impugnante incumbe fazer 

prova adversa aquela produzida para obtenção do benefício da AJG. - A 

existência de patrimônio imobilizado ou registro em nome do postulante não 

é motivo para revogação do benefício. - Faz jus ao benefício o postulante 

que faz prova de insuficiência de recursos líquidos para pagar custos 

judiciais e honorários advocatícios ao seu patrono. PRELIMINAR 

CONTRA-RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70069519007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/06/2016).” Grifo nosso Quanto 

à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A parte 

ré alega ainda a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro devido ao não pagamento do prêmio, entretanto, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que 

o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desse modo, verifica-se que o boletim de ocorrência 
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juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 15/09/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JUNIOR DA SILVA LAVIOLA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

intensa repercussão avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010340-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANI ABREU 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010340-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIANI ABREU DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROSIANI ABREU DA SILVA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

27/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, ausência 

de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a ausência de boletim de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização 

de perícia médica e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 168 de 594



APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pela pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte ré alega a ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da ação, sendo este o boletim de ocorrência, entretanto este 

assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. Quanto à 

alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, verifica-se que o 

documento não se faz presente nos autos, mas ainda assim, os artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça, pelo que afasto a preliminar 

levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. 

SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO 

CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré 

alega a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de atendimento juntado comprova que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/01/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ROSIANI ABREU DA SILVA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica com 

prejuízo da sensibilidade central de residual repercussão avaliada em 

10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão 

neurológica com prejuízo da sensibilidade central, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse 

modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 
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Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015968-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015968-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. RENATO FELIPE APOITIA DA 

CUNHA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/12/2014, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inexistência de requerimento 

administrativo perante esta seguradora, falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. O feito foi saneado e 

deferida a prova pericial, consoante ID 9773803. Houve a realização de 

perícia médica e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/12/2014. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de intensa repercussão 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 
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parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007056-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUEIDE FRANCO DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. SUEIDE FRANCO DA SILVA 

PEREIRA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23/04/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse de agir pela satisfação da indenização em esfera administrativa. 

No mérito alega a improcedência do pedido de complementação da 

indenização, litigância de má-fé devido a omissão do pagamento 

administrativo, a quitação, precariedade do boletim de ocorrência, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não vinculação ao 

salário mínimo, necessidade de prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros moratórios e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, a ré 

alega a precariedade do boletim de ocorrência, argumentando que este 

está ilegível, devendo ser o feito julgado improcedente devido à ausência 

deste documento fundamental, entretanto, em análise ao documento 

consta possível sua leitura. Além disso, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. 

ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A 

ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o dever de 

cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento 

morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – 

RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/04/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SUEIDE FRANCO DA SILVA PEREIRA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta por lesão neurológica de leve intensidade avaliada em 

25%; da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; 
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permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo 

pericial a parte ré tenha impugnado a lesão neurológica, alegando a falta 

de comprovação do nexo causal, verifica-se, conforme exposto acima, em 

análise a documentação medica juntada a improcedência de tal alegação. 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Totalizando a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). Todavia, a parte autora recebeu pagamento 

administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), como consta ID 13577696, logo faz jus ao valor remanescente de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016856-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. PAULO HENRIQUE CORREA 

SCHNEIKER, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

impossibilidade jurídica do pedido vez que o acidente noticiado não é 

abrangido pelas coberturas do seguro obrigatório, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 
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acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a impossibilidade jurídica do pedido vez que 

o acidente noticiado não é abrangido pelas coberturas do seguro 

obrigatório, por ser decorrente de uma situação de ilícito penal doloso, 

conforme comprova o boletim de ocorrência juntado pelo autor. Sabe-se 

que o seguro DPVAT, embora seja uma indenização imposta por lei, 

continua tendo a natureza de um contrato de seguro, o qual deverá 

observar as regras gerais sobre esta espécie contratual, prevista no art. 

762 do Código Civil, sendo neste caso o contrato considerado nulo em 

decorrência do dolo do segurado. Assim, estando comprovado via boletim 

de ocorrência devidamente subscrito por autoridade policial que o acidente 

que lesionou o autor deste feito decorreu de ilícito penal doloso (roubo 

consumado) praticado por este, resta claro que não se enquadra no rol de 

beneficiários do seguro obrigatório, sob pena de assentimento com o ato 

ilegal cometido e enriquecimento ilícito, sendo este entendimento 

jurisprudencial pacífico. Vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. GENITORES BENEFICIÁRIOS. VÍTIMA 

DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO MOMENTO DA 

PRÁTICA DE ATO IÍCITO. FUGA APÓS TENTATIVA DE ROUBO. 

DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. NATUREZA DE CONTRATO DE SEGURO. ATO INFRACIONAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A tentativa de roubo decorre 

de narrativa de Policial Militar que presenciou os fatos e, portanto, possui 

fé-pública, da qual não há elementos nos autos que lhe retirem a 

presunção de veracidade. Assim, ausentes outras provas em sentido 

contrário, a vítima, quando do acidente que a levou a óbito, estava em fuga 

após tentativa de roubo. 2. Para que seja pago o seguro DPVAT não se 

discute a "culpa" pelo acidente automobilístico. Entretanto, a palavra 

"culpa" aqui deve ser interpretada em seu sentido estrito. Assim, esse 

dispositivo não está tratando sobre "dolo". 2.1. Nessa feita, se o 

motorista/vítima foi o culpado pelo acidente, mesmo assim ele terá direito à 

indenização. Por outro lado, se o motorista/vítima causou o acidente (agiu 

com dolo), ele não terá direito à indenização, não se aplicando a ele o art. 

5º da Lei nº 6.194/74. 2.2. Isso porque, o seguro DPVAT, embora seja uma 

indenização imposta por lei, continua tendo a natureza de um contrato de 

seguro, o qual deverá observar as regras gerais sobre esta espécie 

contratual, que prevê no art. 762 do Código Civil que "nulo será o contrato 

para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do 

beneficiário, ou de representante de um ou de outro." 2.3. Ademais, o art. 

12, § 2º, da Resolução CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do 

Seguro DPVATprevê que "a cobertura a que se refere este artigo 

abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos 

veículos, exceto quando constatada a existência de dolo." (STJ REsp 

1661120/RS) 2.4. O seguro obrigatório, portanto, visa a proteção das 

vítimas de acidente automobilístico decorrente de uma situação de 

normalidade. Portanto, não se qualificam como beneficiários/dependentes 

aqueles cuja vítima deu causa ao sinistro quando do cometimento de ato 

ilícito, sob pena de locupletarem-se da torpeza de outrem. (...)4. Recurso 

conhec ido  e  desp r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 7 0 8 1 0 0 3 3 0 0 6  D F 

0003212-43.2017.8.07.0008, RELATOR: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 03/10/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018 

DJE págs.: 365/378) grifado Nesse sentido ainda: CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE 

DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE ROUBO EM ÔNIBUS COLETIVO. 

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 

INADMISSIBILIDADE. ATO DOLOSO DA VÍTIMA NÃO DÁ ENSEJO À 

INDENIZAÇÃO A SEGURADOS OU BENEFICIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 5º DA LEI 6.194/74. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

D E S P R O V I D O .  ( T J - C E  0 1 1 5 0 6 7 7 5 2 0 1 7 8 0 6 0 0 0 1  C E 

0115067-75.2017.8.06.0001, RELATOR: FRANCISCO GOMES DE MOURA, 

Data de Julgamento: 18/04/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/04/2018) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Paulo 

Henrique Correa Schneiker em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando 

que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022687-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

YGOR GOES FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. YGOR GOES FERREIRA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

15/03/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, bem como a reembolsar o gasto 

com despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 930,00 (novecentos 

e trinta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a pendência documental do 

requerimento administrativo. No mérito alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, improcedência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização de perícia 

médica e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de devolução devido à pendência documental do 

requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 9109993 

consta o protocolo do requerimento administrativo há mais de 30 (trinta) 

dias sem resposta, o que é suficiente para pleitear a indenização em juízo, 

pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a ré alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/03/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

YGOR GOES FERREIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta por lesão de estrutura facial que cursa com prejuízo 

mastigatório de leve repercussão avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte 

ré tenha requerido complementação deste por entender que não há nexo 

causal entre o acidente e a lesão apurada, entendo desnecessário tal 

pedido, vez que a questão restou superada na conclusão e resposta aos 

quesitos feitos pelo perito, os quais se embasaram na documentação 

médica juntada e análise física feita no autor, permitindo-o concluir pelo 

nexo causal. Assim, o acatamento deste pedido apenas protelaria o 

deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Sendo 

assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão de 

estrutura facial que cursa com prejuízo mastigatório, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 

100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais 

referentes a exames realizados na área lesionada e consulta 

odontológica, conforme ID 9109988, totalizando a quantia de R$ 930,00 

(novecentos e trinta reais). Assim, estando demonstrado que as 

despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de 

R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 
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pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017862-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/02/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda. No mérito alega a 

prejudicial de mérito: prescrição, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

a alegação de ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda, sendo este o comprovante de endereço em nome do autor, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa-fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 
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exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega a prescrição, vez que o 

sinistro se deu em 22/02/2014 e a ação foi ajuizada em 22/06/2018, sendo 

que a contagem prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do 

Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, 

portanto, em 22/02/2017. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem 

do prazo prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro 

tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido 

é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não 

existem elementos que demonstrem que o Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não 

há que se falar em prescrição. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/02/2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que AGNALDO JUNIOR DE 

OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quarto 

dedo da mão esquerda de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quarto dedo da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.012,50 (mil doze reais e cinquenta centavos), equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006682-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006682-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOISES SOARES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MOISES SOARES DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 
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pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito impugna os 

documentos juntados, alega a inexistência de prova da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela pendência documental, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 05/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MOISES SOARES DE SOUZA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; do punho esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 
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Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%; 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%; 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do punho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). c) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013956-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARINO BENEDITO DE ALMEIDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de comprovação do pagamento do seguro 

obrigatório, a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, impossibilidade de 

vinculação ao salário mínimo, plena vigência da lei nº 11.482/07, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização 

de perícia médica e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 
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Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício 

devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não 

prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desse modo, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 08/01/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que MARINO BENEDITO DE ALMEIDA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012154-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012154-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISEU CENE DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELISEU CENE DE CARVALHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/12/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, manifesta acerca do laudo pericial 

requerendo sua complementação, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo, tendo a ré requerido 

complementação deste, a qual foi feita pela perita e houve manifestação 

das partes sobre. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pela pendência documental do requerimento administrativo, 

estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que 

se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/12/2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ELISEU CENE DE 

CARVALHO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 
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direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Em manifestação ao laudo pericial a parte autora 

concordou com os termos nele contidos e requereu o julgamento de 

acordo com a avaliação médica realizada (ID 12325816), já a requerida 

postulou pela complementação deste, visto que foi apurada lesão em lado 

adverso ao disposto nas documentações médicas juntadas (ID 12574747). 

A perita que atua na Central de Conciliação, onde são realizadas as 

avaliações médicas em mutirão, apresentou a complementação postulada 

pela ré, esclarecendo que o lado da lesão seria o esquerdo e não o direito, 

conforme equivocadamente apurado anteriormente. No entanto, a parte 

autora, que até então não havia se manifestado contra a perita e a 

avaliação médica realizada em mutirão, em manifestação a 

complementação do laudo resolveu impugnar a perita que realizou o laudo 

por acreditar que esta tenha realizado esclarecimentos confusos, não 

tenha especialidade para a área lesionada, bem como por ser impedida 

devido ter prestado serviços a ré dantes. Pois bem, confusa se faz a 

motivação da requerente em impugnar a perita em momento totalmente 

extemporâneo para tal, vez que esta concordou com a realização da 

avaliação médica em audiência de conciliação, tendo, inclusive exarado 

sua concordância através de assinatura, não havendo que se falar em 

impossibilidade de utilização desta avaliação médica para fins de 

julgamento. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Além disso, em manifestação ao laudo pericial está concordou 

com a conclusão exarada pela perita sem manifestar qualquer 

irresignação, vindo a manifestar-se nesse sentido somente após a 

complementação do laudo, feita conforme orientado no artigo 477, §2º, I do 

CPC, ou seja, em momento inoportuno e extemporâneo. Nesse sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO À 

PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. FALECIMENTO DO AUTOR NO 

DECURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

INDIRETA. FALTA DE DOCUMENTOS. EXAME MÉDICO QUE DEIXOU DE SER 

JUNTADO AOS AUTOS. PROCESSO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO. DEVER DE DEPÓSITO EM JUÍZO. DISPONIBILIDADE À 

PARTE ADVERSA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 437, 

CPC. DOCUMENTO QUE DEVERIA TER SIDO JUNTADO COM INICIAL. 

ARTIGO 434, DO CPC. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À 

ESPECIALIDADE MÉDICA DA PERITA. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO 

EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU 

DE INVALIDEZ. PAGAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL. SÚMULA 474 

DO STJ. NÃO DEMONSTRADO GRAU SUPERIOR AO JÁ INDENIZADO 

ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - 

AC: 07238741020128230010 0723874-10.2012.8.23.0010, Relator: Des. , 

Data de Publicação: DJe 28/11/2018, p.) (negritado) Assim, tendo sido o 

laudo pericial retificado de acordo com os documentos acostados aos 

autos pela perita atuante na Central de Conciliação (ID 16293948) e 

considerando a extemporaneidade do alegado pela parte autora, 

encontra-se o feito devidamente instruído, pelo que seguimos com o 

julgamento. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 
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cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010137-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETY DA SILVA LEITE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010137-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETY DA SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELIZABETY DA SILVA LEITE, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. A ré devidamente citada deixou transcorrer o 

prazo não tendo apresentado contestação. É o relatório. Decido. A 

requerida, devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe 

decreto a revelia. Salienta-se que a espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, que 

afastam os seus efeitos, sendo que deixado de oferecer defesa, vem à 

tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição 

inicial, consoante o artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

10/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que ELIZABETY 

DA SILVA LEITE apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003155-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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procedo ao julgamento. MARTA ARAUJO DE SOUZA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela pendência documental, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/12/2017. A perícia médica judicial realizada em MARTA 

ARAUJO DE SOUZA restou prejudicada, devido à falta de documentação 

médica comprobatória (ID 13380209). Ressalta-se que não houve 

irresignação alguma da parte autora no momento anterior a realização da 

perícia, bem como quando intimada a manifestar-se sobre o laudo, e não 

fora constatado erro ou equívoco quanto à conclusão do perito. Assim, o 

laudo realizado no mutirão quando da audiência de conciliação é apto a 

ser utilizado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Bem como o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Marta Araujo 

de Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024723-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024723-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ALINE MATOS BARBOSA 

MACHADO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Reembolso de Despesas Médicas e 

Suplementares c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 20/02/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório a ser apurado 

em perícia médica, sob o teto de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), ao ressarcimento de despesas de assistência médica e 

suplementar, no importe de R$ 179,27 (cento e setenta e nove reais e 

vinte sete centavos); bem como por danos morais, no valor não inferior à 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito 

alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, o ressarcimento de 

despesas médicas, dano moral, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo 

do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

20/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que ALINE MATOS 

BARBOSA MACHADO apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais referentes a gastos 

com medicamentos e curativos, conforme ID 14581261, evidentemente 

decorrentes deste acidente, totalizando a quantia de R$ 179,27 (cento e 

setenta e nove reais e vinte sete centavos). Assim, estando demonstrado 

que as despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de 

R$ 179,27 (cento e setenta e nove reais e vinte sete centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui requisitos próprios para abertura do sinistro, bem 

como realização da perícia e, posteriormente, o pagamento devido. Assim, 

a concordância ou não do autor com o valor recebido lhe dá a 

possibilidade de recorrer à via judicial buscando complementação ao valor 

recebido. Entretanto, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a necessidade de complementação documental 

requerida pela ré, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente, pelo que não há que 

se falar em danos morais. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 
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STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 179,27 (cento e setenta e nove reais e vinte sete centavos), 

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas 

pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme 

demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015675-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015675-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

FRANCA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/11/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar ilegível. No mérito impugna os documentos juntados, 

alega a necessidade de aditamento do boletim de ocorrência devido à erro 

na data do acidente, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar ilegível, esta não prospera, vez que é 

possível fazer a leitura deste normalmente, pelo que afasto a preliminar 

invocada. No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

A parte ré alega ainda a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 
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por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/11/2017; embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 27/11/2017, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008785-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JHONY ERICK ROSSI BRANDÃO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 
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permanente da parte postulante, constitucionalidade da medida provisória 

e lei que a sucedeu, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma 

de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito nas horas finais do dia 24/12/2017. A perícia 

médica judicial realizada em JHONY ERICK ROSSI BRANDÃO restou 

prejudicada, devido à falta de documentação médica comprobatória (ID 

15044908). Ressalta-se que não houve irresignação alguma da parte 

autora no momento anterior a realização da perícia, bem como quando 

intimada a manifestar-se sobre o laudo, e não fora constatado erro ou 

equívoco quanto à conclusão do perito. Assim, o laudo realizado no 

mutirão quando da audiência de conciliação é apto a ser utilizado em 

sentença, estando o presente feito devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

(grifado) Bem como o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Jhony Erick 

Rossi Brandão em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGUINEY DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012947-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGUINEY DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. HUGUINEY DO NASCIMENTO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 
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pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo, preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

de interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

vez que os documentos juntados aos autos estão ilegíveis. No mérito 

alega a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de inépcia da inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual condenação, esta não prospera, 

vez que em análise a peça inicial, verifica-se que essa está devidamente 

instruída com os valores e pedidos pretendidos, pelo que afasto a 

preliminar invocada. Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em 

razão da ausência do prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo, estas não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais do 

autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que é possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que HUGUINEY DO NASCIMENTO, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 
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Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024466-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIO JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024466-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIVANIO JULIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais promovida por ELIVANIO 

JULIO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada para proceder a 

juntada de documentos que comprovassem a realização de prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou com o prazo de resposta 

extrapolado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimada a requerente postulou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias para cumprir a determinação, contudo, não trouxe para os 

autos os documentos solicitados, tendo transcorrido o prazo, conforme 

certificado. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, todavia, não trouxe aos autos 

comprovante do protocolo do pedido administrativo, a recusa do 

pagamento do seguro ou que o prazo de resposta estivesse extrapolado. 

Assim, é certo que a esta é carecedora da ação, pela falta de interesse 

de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – 

INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no 

âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento 

ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para 

a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, 

de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 

631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro 

obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por 

falta de interesse de agir. (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 

1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/08/2018)” Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022542-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022542-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), promovida por AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

onde houve pedido de extinção da ação formulado pela parte autora, vez 

que não possui interesse no prosseguimento do feito (ID 16703722). A 

parte ré se opôs ao pedido de desistência, conforme ID 16992172, e 

requereu que seja o feito julgado improcedente. É o relatório. Decido. 

Considerando que a parte autora requereu a extinção do feito com 

resolução de mérito, devido ao desinteresse de prosseguir com a ação, 

não se faz necessária a concordância do réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA. ALEGADA FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE EM PROSSEGUIR COM AÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO 

DIREITO EM QUE SE FUNDA A DEMANDA. ATO UNILATERAL. ANUÊNCIA 

DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO NA 

SENTENÇA. CAPÍTULO A MERECER REFORMA. MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. I - A sentença prolatada com a devida 

fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 

93, IX, da Constituição da República, tampouco o comando inserto no art. 

489, § 1º, III do Código de Processo Civil. II - A renúncia ao direito em que 

se funda a pretensão autoral constitui-se em ato unilateral, que prescinde 

de concordância da parte contrária, competindo ao juiz da causa a sua 

homologação, provimento a resultar na resolução do mérito do processo 

nos termos do art. 487, III, c, Código de Processo Civil. III - Deve se sujeitar 

à multa prevista no art. 81, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, a 

parte que ingressa com ação ordinária empregando narrativa inidônea 

para fato verdadeiro. IV - Caracterizada a litigância de má-fé da parte 

autora, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa fixada na 

sentença no percentual de 1% a incidir sobre o valor atribuído à causa. 

(TJ-MG –AC: 10071160034113001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 07/05/2018) Assim, 

HOMOLOGO por sentença a renúncia à pretensão formulada na ação e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, 

conforme disposto no art. 487, III, alínea c, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita o 

pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 
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estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024922-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CRISTINA 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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que somente após a publicação, o patrona da parte 

Requerida se cadastrou, apesar da habilitação em cada processo ser 

obrigação da parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar 

habilitação", nos termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte 

Requerida para manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial 

retro. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031703-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENIO PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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 e dou fé que somente após o despacho, o patrono se cadastrou 

nos autos, apesar da habilitação inicial em cada processo ser obrigação 

da parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029527-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FERREIRA DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

LEANDRO QUEIROZ DO AMARAL OAB - 801.936.171-53 

(REPRESENTANTE)

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))

 

Certifico e dou fé que somente após o despacho o patrono se cadastrou 

nos autos, apesar da habilitação inicial em cada processo ser obrigação 

da parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019213-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LIBARDONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1009121-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

JACY DOS SANTOS SILVA OAB - 030.699.751-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que somente nesta data cadastrou-se o patrono da 

parte Requerida, apesar da habilitação em cada processo ser obrigação 

da parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022488-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIAS PRIVADA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022488-64.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de mandado de citação/intimação da parte 

requerida, no endereço indicado no Id nº 15139630, por Oficial de Justiça, 

observada as formalidades e advertências legais. Designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2019, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, cumpra-se 

conforme determinado na decisão de Id nº 12906417. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004075-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE RIBEIRO SILVA ABIB (RÉU)

MARCO ANTONIO ABIB (RÉU)

VERA FLESSAK DE AZEVEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO OAB - MT3800/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1009449-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de Id 14477032, 

chamo o feito à ordem, uma vez que a parte requerida não se encontra 

devidamente representada. Intimem-se as partes e o patrono José 

Henrique Fernandes de Alencastro (OAB/MT nº 3.800) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a representação processual da parte 

requerida, acostando aos autos o competente instrumento de procuração. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016697-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1016697-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10126566), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016709-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1016709-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10109959), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados ID 

-10560350 , devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio 

aos presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042527-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DINALO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE 

CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR 

A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT, bem como determino que a requerida se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento dos serviço, com 

relação à fatura contestada, até o deslinde da demanda, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Prestada a caução, lavre-se o 

termo e expeça-se oficio ao Cartório do 4o Ofício de Notas e Protestos de 

Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, observado que o título 

permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de protesto até ulterior 

decisão deste Juízo. Designo audiência de conciliação para o dia 

18/03/2019, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos as cópias 

de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, 

sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016293-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON KEEMPS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-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))

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022261-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO(A))

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022261-74.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 4940531), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 8135260 , 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1015346-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICOM COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015346-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Construtora HG3 Eireli – 

EPP em face de BICOM Comércio e Serviços de Estrutura Metálica Ltda. As 

partes formularam acordo conforme ID 14408673, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção e da execução nº 

1005003-80.2018.8.11.0041. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

14408673, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil, bem como a execução 

nº 1005003-80.2018.8.11.0041, onde copia da sentença deverá ser 

anexada. Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003867-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUANITY DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS OAB - SP212730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MERINO 00728078147 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983676 Nr: 15662-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MACIEL, ELECILDA DE JESUS RIBEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA CAMILA DE PAULA - 

OAB:14504/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Marina Maciel, representada por Elecilda de 

Jesus Ribeiro da Silva em desfavor de SANECAP – Companhia de 

Saneamento da Capital.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980195 Nr: 14213-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIC CENTRO DE AUDIOLOGIA E APARELHOS 

AUDITIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido às fls. 86/87 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 11.351,14 (onze mil trezentos e cinquenta e um reais e 

quatorze centavos) das contas bancárias da parte executada Ana Flávia 

de Campos (CPF nº 075.589.306-93) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada às fls. 88, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Com o resultado negativo ou insuficiente do bloqueio, voltem-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de buscas pelo sistema INFOJUD 

e RENAJUD.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047850 Nr: 45341-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRE ABDALA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação à sua nomeação, conforme fls. 210/218, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1341204 Nr: 18059-03.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAMIRE ABDALA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS CUIABA - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, EMERSON BASTOS RIBEIRO - OAB:25503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, 

MEDIANTE CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias e 

determino que a parte requerida, com relação aos meses de outubro do 

ano de 2015 a outubro do ano de 2018, suspenda a cobrança das faturas 

contestadas, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como se abstenha de incluir o 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil.Designo audiência de conciliação 

para o dia 25/03/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. (.. .)  Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1357235 Nr: 20784-62.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

FAUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, comprovando o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1357704 Nr: 20895-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERTO LUIZ FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYLLAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Eriberto Luiz 

Ferrari em desfavor de Syllas de Lima, visando a suspensão dos atos 

constritivos que atingiram os bens de sua propriedade.Informa que a ação 

principal a qual pretende embargar é a Ação de Execução nº 

19522-48.2016.8.11.0041 (cód. 1121587) – em que figuram como partes 

Syllas de Lima (exequente) e Cintia Cristina Capato e Cintia Comércio de 

Caminhões e Revestimentos Ltda. – ME (executados).Aduz que, por meio 

do sistema RENAJUD, houve a inclusão de restrição judicial em bens de 

propriedade da autora, ora embargante, alegando que supostamente 

pertenciam ao executado.Informa que é proprietária dos bens arrestados 

no processo executivo, razão pela qual visa à restituição para evitar 

maiores prejuízos.Instruiu os autos com os documentos de fls. 

12/26.Vieram os autos conclusos.Fundamento:Prescreve o art. 674, do 

Código de Processo Civil que, aquele que sobre constrição poderá 

requerer o seu desfazimento por meio de oposição de embargos. 

Vejamos:Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tinha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.Pois 

bem.No caso em tela, informa a parte autora informa que é proprietária de 

um bem móvel, todavia, por meio do processo de nº 

19522-48.2016.811.0041, houve a determinação e deferimento da penhora 

dos mesmos, via sistema RENAJUD.Dispõe o art. 678, do Código de 

Processo Civil:Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. (...) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1022049 Nr: 32938-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIAS S. BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DO CARMO, NELY 

ARANTES DO CARMO, CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Edson Pacheco de 

Rezende - OAB/MT 3.244 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

número do CPF do titular da conta para o levantamento do alvará, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030127 Nr: 36831-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA BARBOSAS LTDA - EPP, MARILDA 

RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201/O, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 Vistos, etc.

Considerando os depósitos judiciais, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especificar quais valores deverão ser 

levantados pela Sra. Nely Arantes do Carmo e especificar a quantia a ser 

levantada pelo patrono a título de honorários, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976776 Nr: 12551-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D N QUEVEDO COMERCIO DE CONFECÇÕES, DYEGO 

NOGUEIRA QUEVEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 94 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial a título de oferecimento 

de caução, devendo o valor de R$ 70.158,37 (setenta mil cento e 

cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) ser levantado por Tokio 

Marine Seguradora S/A (CNPJ nº 33.164.021/0001-00, Banco Santander, 

Agência 3689, Conta nº 13002397-5) e o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) a título de honorários, a ser levantado por Nigro 

Franciscatto & Gomes Sociedade de Advogados (CNPJ nº 

11.234.512/0001-39, Banco do Brasil, agência 1594-6, conta corrente nº 

105408-2).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350947 Nr: 19813-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:10788/MT, LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Provisória da Sentença ajuizada por Irevaldo 

Gutierres Gimenez em desfavor de IUNI Educacional.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado do crédito (fls. 12/15).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350948 Nr: 19814-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:10788/MT, LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Provisória da Sentença ajuizada por Cláudia 

Monagatti Nobre Mesti em desfavor de IUNI Educacional.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado do crédito (fls. 11/14).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012449 Nr: 28570-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB-MT 7.166-B - OAB:, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando as razões apresentadas pela 

requerente e a manifestação favorável da representante do Ministério 

Público, DEFIRO O PEDIDO posto na inicial e em consequência determino 

que seja procedida a retificação no assento do registro de nascimento de 

Patricia Elaine da Silva, expedindo-se ofício ao Cartório do 3º Ofício de 

Cuiabá-MT, para que para que, onde se lê “de sexo feminino” leia-se “de 

sexo masculino” e para que onde se lê “Patricia Elaine da Silva” leia-se 

“Yan Francisco da Silva”, permanecendo os demais dados inalterados. 

(...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274894 Nr: 29383-24.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de 

liminar proposta por Onofre Campos da Silva em face de Águas Cuiabá 

S/A.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor deve comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, a existência do alegado dano moral, a 

desproporcionalidade na leitura, a extensão do dano e o nexo causal.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994215 Nr: 20627-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MANOEL QUINTINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004595 Nr: 25358-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON DA CUNHA DOURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 195 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 192, devendo o valor de R$ 18.072,96 (dezoito mil setenta e dois 

reais e noventa e seis centavos) ser levantado por Alberto Pelissari 

Catanante (CPF nº 006.883.781-02, Banco Itaú, Agência 0288, Conta nº 

32228-2).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000115 Nr: 23500-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA AUXILIADORA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLOGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ROCHA DE ALMEIDA - 

OAB:10881, Dr.ª Aline Rocha de Almeida - OAB/MT 10.881 - OAB:, 

POLIANA CARVALHO VIOLA - OAB:22794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexandre Slhessarenko 

- OAB/MT 3.921 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a intimação por edital de eventuais interessados ausentes 

incertos e desconhecidos, determino ao Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, ao qual 

nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956647 Nr: 3373-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto a intimação e manifestação da Fazenda Pública 

Estadual.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094953 Nr: 8355-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE CARVALHO, IVANIR ACOSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

integralmente com as determinações às fls. 194, acostando aos autos o 

termo de inventariante para comprovar o encargo de representar o 

espólio, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958781 Nr: 4316-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS SANTOS MENDES, MARTA ARAUJO 

SOUTO, SEBASTIÃO DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO L. LAWALL - 

OAB:7701, LUDMILLA RONDON SOARES - OAB:15.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB/MT 16.691-A - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício de ausência de assinatura, 

conforme fls. 370, sob pena de desentranhamento dos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005084 Nr: 25566-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZUITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

advogada da parte requerente, mais uma vez, para que informe seu CPF 

para confecção de alvará (repita-se) o seu CPF, UMA VEZ QUE, aquele 

informado nos autos pertence à parte autora, consignando que segundos 
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as regras de transferência bancária as contas informadas para expedição 

de alvarás deverão vir acompanhadas do CPF do próprio titular da referida 

conta, fato notório e de conhecimento de todos. Portanto, a requerente 

deve informar conta corrente e respectivo CPF da mesma pessoa e não 

distintas, como por duas vezes o fez no processo. MAISA IZABEL SADDI 

ORNELLAS DE ALMEIDA - ANALISTA JUDICIÁRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997888 Nr: 22560-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. L. ALMEIDA E SILVA ME, SANIRA LISYA ALMEIDA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, CRBS S/A CDD PORTO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SOARES DE 

SOUSA - OAB:11530-A MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:14229, VICENTE 

DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE MENEZES 

CORIGLIANO - OAB:139495/SP, SIDNEI BENETI FILHO - OAB:147.283

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

remeter as custas de carta precatória e carta rogatória, uma vez que foi 

enviada por malote digital para ser cumprida na forma deprecada.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966556 Nr: 7624-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03 B, 

LENIMAR GOULART BRASILEIRO DA CONCEIÇÃO AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BEZERRA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

remeter as custas de carta precatória, uma vez que foi enviada por malote 

digital para ser cumprida na forma deprecada.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982223 Nr: 15059-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DA SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA, RAMIRO DA 

CRUZ E OLIVEIRA, ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido para CITAÇÃO DA SRA ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA NO 

DISTRITO DE NOSSA SENHORA DA GUIA, devendo ela ser obtida no site 

do TJMT, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044708 Nr: 43774-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Larissa Margareth 

Goncho - OAB/SC 31.760 - OAB:, Dr.ª Márcia A. Albuquerque T. Silva 

- OAB/MT 17.845 - OAB:

 Diante de malote digital juntado aos autos fls. 314, impulsiono o presente 

feito, com a finalidade de intimar a parte embargada para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco)dias.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967665 Nr: 8083-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ARDENGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerida a 

manifestar-se da proposta de honorários juntada aos autos, conforme 

determinação de fls. 455/458, no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704894 Nr: 39568-68.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENAS, ESPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDA, AJDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

39568-68.2010.811.0041, Protocolo 704894, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096359 Nr: 8997-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DIAS DE LANA ME, 

ALESSANDRA DIAS DE LANA, DOUGLAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990096 Nr: 18550-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON LEITE LUCAS PEREIRA, OESTEMIX 

CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/O, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495

 Certifico que a contestação do requerido Jacson Leite Lucas Pereira é 

tempestiva, intimo o requerente a pleitear, em 5 (cinco) dias, o que entende 

de direito.

Lucas L. Sampaio - Estágiario

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em 

Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, 

especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018. Marcos Vinicius 

Marini Kozan Gestor Judiciário em Substituição Legal Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029211-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias,se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, 

especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018. Marcos Vinicius 

Marini Kozan Gestor Judiciário em Substituição Legal Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023544-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO ASSIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023544-35.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SALOMAO ASSIS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Considerando o deferimento do pagamento das 

custas de forma parcelada (Id. 13472859), e considerando o fato de que 

consta nos autos apenas a prova do adimplemento daquela vencida em 

julho/2018, intimo o autor para comprovar o pagamento de todas as 

parcelas vencidas até a publicação desta ordem judicial. Decorrido o 

prazo sem cumprimento, retornem os autos conclusos para decisão. 

Apenas no caso de cumprimento da medida, proceda-se como segue: 

Compulsando os autos, observo que na decisão Id. 4511206 foram 

INDEFERIDOS os pedidos formulados em tutela de urgência, sendo esta 

mantida na decisão Id. 8291264, proferida por este juízo após sua 

redistribuição, portanto, inexiste fato novo para modificação. No mais, 

destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 27/02/2019, às 18h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

07 de novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1043897-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043897-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALEX SANDRO 

RODRIGUES CARDOSO RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação Incidental de Exibição de Documentos 

interposta por Alex Sandro Rodrigues Cardoso em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Não obstante o pedido de distribuição por 

d e p e n d ê n c i a  a o s  a u t o s  d a  A ç ã o  R e v i s i o n a l  n º 

1028994-85.2018.8.11.0041, insta consignar que a presente ação possui 

caráter satisfativo, portanto, não há que se falar em dependência entre as 

ações. No entanto, por verificar que a presente ação visa a exibição de 

documentos para amparar a ação revisional, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, informando acerca da interposição 

desta. Da análise dos autos, constata-se a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. 

Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857287 Nr: 59525-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do pleito de fls. 90, 

no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796922 Nr: 3286-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446865 Nr: 21078-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR CRUZ NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796825 Nr: 3187-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL A F QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte Requerida para contrarrazoar os Embargos de 

Declação de fls. 114/116, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826909 Nr: 32809-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerta do pleito de fls. 87, bem como, dar o devido 

prosseguimento ao feito visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066466 Nr: 53872-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE BASILIO DE LARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088615 Nr: 5519-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICURGO PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do pleito de fls. 113, 

no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780531 Nr: 34082-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATO-GROSSENSE DE 

TRANSPORTES LTDA, PAULO SERGIO ARBOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1297210 Nr: 7602-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE EVANGELINO DE CAMPOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O, THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO LEITE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte Autora para Impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029724-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029724-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO VIDAL RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ajuizada por ROBERTO 

VIDAL em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando o requerente, em 

tutela de urgência: - a imediata suspensão dos débitos mensais de R$ 

605,91 de seus rendimentos salariais, referente ao empréstimo bancário n. 

899386064, além de 02 contratos de seguro de R$ 12,59 e R$ 9,74; - a 

inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, observo que, 

apesar de o autor relatar que após “consulta” quanto a portabilidade de 

outros contratos de empréstimo, de forma unilateral o Banco efetivou esta 

transação, quanto ao contrato anteriormente firmado com o Banco Safra, 

em valor mais oneroso, além de cobrar por duas mensalidades de seguro 

não contratados. Todavia, por meio do documento Id. 15247715, a 

ouvidoria da instituição financeira ora ré ofertou a devolução do valor a 

maior quanto a cada parcela (R$ 595,70 com o Banco Safra, e R$ 605,91 

quanto à portabilidade), além de efetuar o cancelamento e restituição dos 

descontos feitos a título de seguro – Id. 15247701 – Pág. 6. Considerando 

o fato de que anteriormente foi regularmente contratado o pagamento de 

mensalidades de R$ 595,70, ainda que se mostre ilegal a efetivação desse 

novo contrato sem anuência do consumidor, tal fato não o exime de pagar 

o valor referente empréstimo assumido, sob pena de enriquecimento ilícito, 

cabendo, quando do julgamento do mérito, verificar o prejuízo material 

acarretado e demais danos perseguidos por meio desta ação. De tal sorte, 

considerando o fato de que já ocorreu o cancelamento e estorno quanto 

ao seguro, tenho que a probabilidade do direito, no que tange à tutela de 

urgência, não se encontra aclarada nos autos. Assim, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a 

inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o 
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consumidor possui hipossuficiência em sua produção. No mais, destaco 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código 

de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação 

ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas essas 

considerações, designo o dia 27/02/2019, às 17h00, para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecer à audiência designada, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta decisão 

no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de 

novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031706-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO CASSIO REGIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031706-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSELITO CASSIO REGIS DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PARA 

DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO TUTELA ajuizada por JOSELITO 

CASSIO REGIS DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A objetivando o 

requerente, em tutela de urgência: - que o réu se abstenha de efetuar o 

desconto a título de cartão de crédito em seu salário, com expedição de 

ofício à fonte pagadora; - que o réu se abstenha de inserir seu nome em 

cadastros de inadimplentes; - a determinação de exibição do contrato e 

extratos mensais, bem assim o comprovante de entrega e recebimento do 

cartão de crédito, com a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra, salvo 

robusta prova em contrário, devidamente aclarada nos autos. Isso porque 

o autor demonstrou que, não obstante o recebimento do crédito de R$ 

1.746,00, via TED aos 11/11/2011, até os dias atuais vem sendo 

descontado em sua folha de pagamento o valor aproximado de R$ 50,00, 

com pouca variação de um mês a outro, o que demonstra, salvo melhor 

juízo, que não houve por todo este interregno a utilização do cartão de 

crédito para o seu fim precípuo, limitando-se a relação à transferência 

indicada. Sendo, DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, 

com a imediata expedição de ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

para que cessem os descontos lançados pelo Banco BMG S/A a título de 

cartão de crédito. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus 

da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui 

hipossuficiência em sua produção. No mais, destaco que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processo proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

designo o dia 27/02/2019, às 17h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o autor da 

designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023544-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO ASSIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023544-35.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SALOMAO ASSIS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Considerando o deferimento do pagamento das 

custas de forma parcelada (Id. 13472859), e considerando o fato de que 

consta nos autos apenas a prova do adimplemento daquela vencida em 

julho/2018, intimo o autor para comprovar o pagamento de todas as 

parcelas vencidas até a publicação desta ordem judicial. Decorrido o 

prazo sem cumprimento, retornem os autos conclusos para decisão. 

Apenas no caso de cumprimento da medida, proceda-se como segue: 

Compulsando os autos, observo que na decisão Id. 4511206 foram 

INDEFERIDOS os pedidos formulados em tutela de urgência, sendo esta 

mantida na decisão Id. 8291264, proferida por este juízo após sua 
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redistribuição, portanto, inexiste fato novo para modificação. No mais, 

destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 27/02/2019, às 18h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

07 de novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037887-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037887-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: IVO 

FRARE Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Aymoré em face de Ivo Frare. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerido os benefícios da justiça 

gratuita. A liminar foi deferida na decisão de Id. 16259397, e no Id. 

17106547 o requerido informa que efetuou a purgação da mora na 

integralidade do débito, pleiteando pela liberação do veículo, acostando 

aos autos o comprovante de Id. 17106559. Não obstante a juntada de 

comprovante constando como beneficiário terceiro estranho a lide, bem 

como a impugnação da instituição financeira de Id. 17130650, em consulta 

ao SisconDj verifica-se que em 06/12/2018 o requerido efetuou o depósito 

de R$ 9.516,00, conforme pleiteado na exordial (extrato em anexo). Assim, 

DEVERÁ O SR. GESTOR, VIA TELEFONE, informar o causídico da 

instituição financeira acerca da purgação da mora efetuada nesta lide, 

para que o Banco se abstenha de enviar o bem à outra Comarca, bem 

como requerer ao Sr. Oficial de Justiça que insira o auto de busca e 

apreensão, imediatamente, ante a urgência que o caso requer. Após, 

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual 

poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. 

Intimo a advogada do requerido para, no prazo de 05 dias acostar aos 

autos procuração legível, bem como o comprovante de depósito judicial 

correspondente à presente ação. Ademais, aguarde-se o prazo para 

contestação, e em havendo, intime-se a instituição financeira para 

manifestar-se no prazo legal, bem como, indicar os dados bancários para 

posterior expedição do alvará judicial. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro 

Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AVALIAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 23200-13.2012.811.0041 – CÓDIGO 770197

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS e LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS e ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

INTIMANDO(A, S): Elen Auxiliadora Pereira de Matos, Cpf: 35285524172, 

Rg: 380.516 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/07/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 115.021,06

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, acerca da AVALIAÇÃO do bem imóvel descrito 

e caracterizado no item seguinte deste edital, avaliado no valor total de R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo a parte ideal de 1/3 do imóvel 

avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

BEM PENHORADO E AVALIADO: PARTE IDEAL DE 1/3 DO IMÓVEL DE 

MATRÍCULA N° 28.720, LIVRO 01, REGISTRADA NO CARTÓRIO DO 7° 

OFICIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA 

ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS SENDO 01 (UM) IMÓVEL 

RESIDENCIAL SITUADO NA RUA TAPUÃ, LOTE 236, BAIRRO NOVO 

TERCEIRO, CUIABÁ-MT, AVALIADA EM R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL 

REAIS).

Eu, digitei.Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043595-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (RÉU)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT0013335A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043738-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAAMAN KHOURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

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:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043895-58.2018.8.11.0041

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:

SIDNEY ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

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 efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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 proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014532-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005925-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

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:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (RÉU)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041945-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HATSUMI YAMASHITA (EMBARGANTE)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Embargada especificar as provas que pretende produzir, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039111-38.2018.8.11.0041

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:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

 

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: 1005061-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (EXECUTADO)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (EXECUTADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042518-52.2018.8.11.0041

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:

WELLINGTON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA (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: 1031705-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados no id 17122684 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028916-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE MARIA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014206-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039028-22.2018.8.11.0041

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))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

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:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811965 Nr: 18457-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT
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 Fica a parte requerida intimada para apresentar o valor do bem conforme 

Tabela Fipe, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021659 Nr: 32758-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ, MAICON MORAES DA COSTA, WILKER 

MORAES DA COSTA, M.M. DA COSTA INTALAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO 

- OAB:15111/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077381 Nr: 58874-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, JULIO CESAR GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se cancelamento do despacho lançado em 13.12.18, por não 

pertencer a este feito.

Defiro a dilação por dez dias sem prorrogação. Após, diga-se, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9968 Nr: 3151-68.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, 

ÁLVARO ALAM SILVA ANTUNES, NATALINO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE G. FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13.587, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - 

OAB:3726/MT

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852468 Nr: 55270-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810534 Nr: 17024-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140147 Nr: 27428-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 44554-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO 

BORGES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793637 Nr: 47771-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, 

ROSIMEIRE RODRIGUES RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI, SEBASTIÃO 

BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314, RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242/O, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443306 Nr: 18990-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO CRUZ ENGENHARIA ME, 

MARIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostadas aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742255 Nr: 39135-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ 

GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 2771-21.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JUNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257907/SP, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, 

GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar o 

Termo de Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032682-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA CARDOSO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032682-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LAURITA CARDOSO 

NASCIMENTO RÉU: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. LAURITA CARDOSO 

NASCIMENTO, devidamente qualificada e representada na inicial ajuizou a 

presente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Liminar e Indenização 

Por Danos Morais, em face de LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambas 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificadas e 

representadas, pretendendo o que segue. Alega a Autora em síntese, que 
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ao firmar o contrato em uma das lojas da Primeira Requerida, adquiriu o 

empréstimo denominado de Saque Fácil sob nº 9976019, junto a Segunda 

Requerida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo a tal empréstimo 

atribuído o valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), referente a 

Imposto de Operação Financeira (IOF), ou seja, efetuando o empréstimo no 

importe de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais). Alega ainda 

que o empréstimo ficou condicionado ao pagamento de 10 (dez) parcelas 

mensais e consecutivas via carnê de pagamento, no importe de R$ 522,31 

(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), sendo o primeiro 

pagamento para datado par o dia 10/08/2017. Argumentou que os 

contratos devem ser revisados para reduzir a taxa de juros, excluindo a 

capitalização mensal, e, requereu a título de tutela de urgência a redução 

da cobrança da parcela do empréstimo a 30% do valor de seu beneficio 

de aposentaria como prestação continuada. Requereu ainda, a concessão 

dos benefícios da gratuidade da Justiça, e por fim, pleiteou a repetição do 

indébito e a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos morais, 

custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (ID. 10427769), 

foi concedida a benesse da gratuidade da justiça, após, indeferida a tutela 

de urgência pleiteada e ordenada a citação para defesa no prazo legal. 

Devidamente citados os Requeridos, ofertaram contestação em conjunto 

(ID. 11766591), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da Primeira 

Requerida, e em linhas gerais a validade do contrato firmado entre as 

partes, ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer a 

vontade das partes, inexistência de dano moral indenizável, e, assim, 

rogou pela improcedência total do pleito inicial. Instada a parte Autora a 

impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID. 12037184), 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo). Da preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam das Rés Lojas Riachuelo S/A e Midway S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento: As Requeridas, Lojas Riachuelo S/A e 

Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, em sede de 

contestação, suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

alegando que seriam mera estipulante do contrato firmado com a Autora. 

Aduz que segunda reclamada, de atividade econômica como Sociedades 

de Crédito, Financiamento e Investimento – Financeiras, é responsável por 

serviços relativos à gerência de cartão e fornecimento de serviço por 

terceiros (produtos financeiros, como seguros, plano odontológico etc.). 

Depara-se com caso sob responsabilidade fática e jurídica de apenas uma 

das reclamadas, qual seja MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, uma vez que se refere gerência de cartão, devendo a 

outra reclamada ser excluída do polo passivo da demanda. Cumpre 

destacar a legislação consumerista, que em seu artigo 34, do CDC, dispõe 

que: "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável 

pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", convém 

demonstrar que a Jurisprudência Pátria vem decidindo sobre o tema, 

conforme podemos observar nas decisões colacionadas abaixo: SEGURO 

DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVISÃO 

CONTRATUAL PARA O SINISTRO MORTE NATURAL. AÇÃO MOVIDA EM 

FACE DE SEGURADORA QUE INTEGRA GRUPO ECONÔMICO 

LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSTATADA A 

EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU CONGLOMERADO FINANCEIRO A 

EMPRESA LÍDER TEM LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA 

CONSTAR DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA 

CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. (APL 00092725520108260038, 

Relator: Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 

16/05/13). Negritei Conforme se depreende, respeitada a responsabilidade 

objetiva estipulada pela lei consumerista, impõe-se o reconhecimento da 

legitimidade ad causam das demandadas, por força da aplicação da teoria 

da aparência. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos é 

suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de 

prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos 

Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, 

porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que 

entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não 

conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação processual 

configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) 

Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido de devolução 

em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se 

comprovada a má-fé do credor, o que não é o caso da avença. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 
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data da publicação: 30/08/2011). Sem razão a Autora quando pretende 

ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a 

ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não 

ocorreu nos autos, visto que a má fé da instituição financeira não foi 

comprovada. Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste 

emocional em que supostamente a Requerente suportou e que em tese 

geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu 

entendimento, não restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da 

vida privada, da honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão 

da indenização moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a 

dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo 

um bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste amparo jurídico, 

acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de 

prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação 

ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Então, pelas razões declinadas, 

conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou 

perante a inexistência de prejuízo à imagem da Autora. Ademais, meros 

dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não 

devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um 

prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O 

constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais 

não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é 

a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, 

pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude 

espiritual que autoriza a indenização em referência. “A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma 

uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não 

se revela, por si só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente...” (STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 

2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 20/03/2015). Friso 

que, embora não se menospreze os aborrecimentos suportados pela 

Autora, do mesmo não se recolhe prima facie lesão a direito da 

personalidade, como a sua honra ou intimidade, de modo a não configurar 

a lesão extrapatrimonial pretendida e, em consequência, ensejar a 

obrigação secundária e substitutiva, de reparação pecuniária. É que, não 

resultando in re ipsa, a lesão extrapatrimonial de que se queixa a Autora 

até porque não viola direito inerente à personalidade, como a dignidade ou 

honra objetiva ou subjetiva, a essa cumpria a prova de outros 

desdobramentos do fato, em ordem a que se pudesse reconhecer extra 

ordinem, nos dissabores da aquisição de cota consorcial realizada. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em dano moral 

indenizável. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados. CONDENO a Autora LAURITA 

CARDOSO NASCIMENTO ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018 José Arimatéa Neves 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009827-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: METABEL 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. METABEL 

GONÇALVES DOS SANTOS, devidamente qualificada e representada na 

inicial, ajuizou a presente Ação Revisional de Empréstimo Consignado e 

Indenização Por Dano Moral c/c Restituição de Valores Descontados c/c 

Pedido de Tutela Provisória de Suspensão dos Descontos, em face de 

BANCO BMG S/A, instituição financeira de direito privado, igualmente 

qualificada e representada, pretendendo o que segue. Narra a Requerente 

que pactuou empréstimo consignado junto ao Banco Requerido, em 

05/09/2010 no valor de R$ 4.039,46 (quatro mil e trinta e nove reais e 

quarenta e seis centavos) com pagamento em 60 (sessenta) parcelas 

mensais e consecutivas de R$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e 

noventa centavos), sendo que o contrato já foi integralmente quitado, 

porém, o Requerido ainda continua descontando mensalmente valores nos 

proventos da Requerida. Neste contexto, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência para suspensão dos descontos em seus proventos. Diante do 

que expôs, pugnou pela gratuidade da justiça, a declaração de 

inexistência de débito, bem como, a condenação do Banco Requerido ao 

pagamento de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. Em decisões 

interlocutórias (ID. 6030756 e ID. 8698476), foi negada a benesse da 

gratuidade da justiça, sendo recolhidas as custas processuais pelo 

Autora (ID. 6184682), após, indeferida a tutela de urgência pleiteada, em 

seguida, ordenada a citação para defesa no prazo legal. Devidamente 

citado o Requerido, ofertou contestação (ID. 9985588), com documentos, 

arguindo que a Autora realizou diversos saques autorizados com 

transferências via TED, assim como, houve pactuação de outro 

empréstimo consignado que foi alvo de refinanciamento e renegociação, e 

em linhas gerais, arguiu a validade do contrato firmado entre as partes e a 

ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade 

das partes, inexistência de dano moral indenizável e, assim, rogou pela 

improcedência do pleito inicial. A Audiência de conciliação restou inexitosa 
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(ID. 10013751). Instada a parte Autora a impugnar a contestação, restou 

silente no prazo assinalado (ID. 11304103). Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC. “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos 

documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Pois bem. Analisando os autos, observo 

que houve a pactuação de empréstimo consignado e adesão ao cartão de 

crédito com a devida anuência da Autora (ID. 5818878, ID. 5818907 e ID. 

5818925), assim como avençou outros empréstimos consignado (ID. 

9985684, ID. 9985690, ID. 9985695, ID. 9985700, ID. 9985707, ID. 9985711 

e ID. 9985718), com valores de crédito disponibilizados via TED a Autora 

(ID. 9985620, ID. 9985623, ID. 9985640, ID. 9985644 e ID. 9985646), bem 

como, houve pagamento somente do valor mínimo das faturas através de 

desconto em folha de pagamento, conforme descrito faturas de 

lançamentos financeiros acarreada aos autos pelo Requerido (ID. 9985602 

e ID. 9985611), conforme planilha de lançamentos de débitos (ID. 9985614 

e ID. 9985615). No caso em análise, a armadilha desse tipo de operação 

em cartão de crédito reside, dentre outras mais ocultas, na possibilidade 

aparentemente gloriosa de o devedor efetuar apenas o pagamento parcial 

do valor mensal devido, ou seja, pagar apenas a parcela denominada 

“pagamento mínimo e o máximo da fatura”. Sendo assim, o valor 

remanescente se soma à parcela do mês seguinte, e, sobre esse 

montante maior, incidem os encargos financeiros, fazendo com que, 

mantido o mesmo procedimento em cada mês, a dívida evolua em 

progressão praticamente geométrica, e em pouco tempo, o processo já 

carcomeu a renda mensal do infeliz Devedor. No caso, cabia a Autora 

comprovação de que pactuou contrato de empréstimo consignado como 

relata na exordial, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC, 

porém, em análise dos autos, restou demonstrado que a Autora aderiu ao 

contrato empréstimo consignado, cartão de crédito e outros 

refinanciamentos e renegociações do aludido empréstimo. Por outro giro, 

houve a demonstração de valores de saque autorizado e disponibilizado 

em conta corrente vis TED em proveito da Autora. “(...) Afirma-se que a 

regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante – 10ª edição – São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2007, p.p. 608/609). Negritamos e sublinhamos para destaque. 

A propósito: CONTRATO - Cartão de crédito Submissão ao Código de 

Defesa do Consumidor Juros cobrados mensalmente sobre o saldo 

financiado da fatura Anatocismo Inexistência - Novo débito Imputação dos 

vencidos - Ausência de capitalização Artigo 192, § 3º, da CF Regra não 

autoaplicável, quando em vigor (Súmula 648 do S.T.F.) Apelação 

desprovida. (TJ-SP - Apelação: APL 91413963120088260000 SP, 22ª 

Câmara de Direito Privado, Julgamento 09/05/2013, Publicação 

09/05/2013). PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

DESCONTOS EM VENCIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO, EM 

OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL, CABENDO AO AUTOR O 

PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Por expressa previsão contratual, o banco apelado está 

autorizado a deduzir, quando do recebimento do vencimento do apelado, a 

quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, cabendo a este o 

pagamento voluntário do restante da fatura, na data do vencimento. 2. 

Toda a prova documental apresentada nos autos indica que o autor 

contratou o empréstimo, que ora impugna, pois permitiu pacificamente os 

diversos descontos em sua conta corrente, desde o ano 2011, só vindo a 

se insurgir contra os mesmos em novembro de 2014, com a propositura da 

presente demanda. 3. Recurso improvido. (TJ-PE - Apelação: APL 

3880273 PE, Relator Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 2ª Turma, Julgamento: 16/07/2015, Publicação: 

14/08/2015). REVISIONAL Cartão de crédito Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Juros Ausência de limitação legal Imputação ao 

pagamento Anatocismo inexistente Pagamento mínimo de fatura 

Refinanciamento do saldo. I A relação estabelecida entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o contrato firmado, de 

adesão. II - As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios cobrados não 

sofrem as limitações da Lei de Usura. O artigo 192, § 3º, da CF, quando 

em vigor não era autoaplicável (Súmula 648 do STF). A questão está 

superada após a edição da Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula nº 

382 do STJ. III - Os juros cobrados mensalmente sobre o saldo financiado 

da fatura de cartão de crédito implicam em novo débito, descaracterizando 

capitalização. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: APL 

00182847720118260032 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 

21/02/2013, Publicação: 22/02/2013). Repetição do Indébito em Dobro No 

que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado a maior, é 

preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os valores 

cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da 

dívida e restituídos ao requerente, seja através de compensação com 

eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já 

tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme 

prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, 

o que não se dá quando o desconto em folha é feita com base do 

pactuado no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de valores 

eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão a Autora quando pretende ver incidir a repetição do indébito em 

dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá 

ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má fé 

da instituição financeira não foi comprovada. Pela exposição acima, 

verifica-se que os descontos efetuados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste emocional em que 

supostamente a Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral 

indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não 

restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão da indenização 

moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos 

personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um 

bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste amparo jurídico, 

acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de 

prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação 

ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Então, pelas razões declinadas, 

conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou 

perante a inexistência de prejuízo à imagem da Autora. Ademais, meros 

dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não 
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devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um 

prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O 

constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais 

não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é 

a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, 

pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude 

espiritual que autoriza a indenização em referência. “A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma 

uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não 

se revela, por si só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente...” (STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 

2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015). 

Friso que, embora não se menospreze os aborrecimentos suportados pela 

Autora, do mesmo não se recolhe prima facie lesão a direito da 

personalidade, como a sua honra ou intimidade, de modo a não configurar 

a lesão extrapatrimonial pretendida e, em consequência, ensejar a 

obrigação secundária e substitutiva, de reparação pecuniária. É que, não 

resultando in re ipsa, a lesão extrapatrimonial de que se queixa a Autora 

até porque não viola direito inerente à personalidade, como a dignidade ou 

honra objetiva ou subjetiva, a essa cumpria a prova de outros 

desdobramentos do fato, em ordem a que se pudesse reconhecer extra 

ordinem, nos dissabores da adesão a cartão de crédito realizado. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em dano moral 

indenizável. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da 

Autora, reputando regulares e razoáveis os pagamentos contratuais 

impugnados. CONDENO a Autora METABEL GONÇALVES DOS SANTOS 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023427-73.2018.8.11.0041

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:

MARLON JOSE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023427-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLON JOSE 

MARTINS DA SILVA Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., propôs a presente Ação Busca e Apreensão em 

face de MARLON JOSÉ MARTINS DA SILVA, em que fora determinada a 

emenda a inicial acerca da apresentação contrato de alienação fiduciária e 

comprovação da mora (ID. 14574257), sob pena de extinção. Contudo, 

deixou de atender as determinações, conforme relato em certidão (ID. 

16005034). É o breve relatório. Fundamento e Decido. O Autor ajuizou a 

presente ação ordinária de natureza tipicamente busca e apreensão. 

Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a emenda à 

inicial, sob pena de extinção para que o Autor anexasse aos autos 

contrato de alienação fiduciária e comprovação da mora, indispensável a 

propositura da ação. Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu artigo 320, que “a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” E no 

Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de 

indeferimento desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o Autor 

não cumpra a diligência. Portanto, o não atendimento do Autor à emenda á 

inicial, sua inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis 

que resta impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a 

ausência de documentos legíveis imprescindíveis. Ademais, a inépcia da 

inicial, em razão de não ter sido atendida a determinação de emenda no 

prazo legal, acarreta, por consequência, a extinção da ação sem exame 

de mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro 

não é o posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do 

seguinte ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037203-77.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Junt de Subs Sem Reservas

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034366-15.2018.8.11.0041

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:

PEDRO APARECIDO BATISTA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1034366-15.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BANCO PAN 

S/A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em face de PEDRO 

APARECIDO BATISTA DIAS. Após decisão de emenda da inicial (id. 

15947298), o autor manifestou pela desistência da ação e requereu a 

extinção da referida (id. 16232894). HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pelo autor no id. 16232894, para que surtam seus efeitos 

jurídicos, posto que se deu antes mesmo do recebimento da ação e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art. 200 e artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de baixa judicial 

de alienação fiduciária do veículo em questão, prejudicado, posto que não 

foi realizado referida medida nos presentes autos. No que diz respeito ao 

pedido de baixa de restrição em órgãos de proteção ao crédito, é de 

incumbência do credor tal providência, sob pena de multa. Sem 

honorários, ante a ausência de litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. 

Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de dezembro 

de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018236-47.2018.8.11.0041

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:

ADRIANA DE QUEIROZ ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1018236-47.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BV 

FINANCEIRA S.A C.F.I ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em 

face de ADRIANA DE QUEIROZ ARRUDA. Após recebimento da inicial (id. 

13904445), o autor manifestou pela desistência da ação e requereu a 

extinção da referida (id. 16473941). HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pelo autor no id. 16473941, para que surtam seus efeitos 

jurídicos, posto que se deu antes mesmo do recebimento da ação e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art. 200 e artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de baixa judicial 

de alienação fiduciária do veículo em questão, prejudicado, posto que não 

foi realizado referida medida nos presentes autos. No que diz respeito ao 

pedido de baixa de restrição em órgãos de proteção ao crédito, é de 

incumbência do credor tal providência, sob pena de multa. Sem 

honorários, ante a ausência de litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. 

Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de dezembro 

de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032615-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA FERREIRA AMORIM BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032615-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: MAURICIA FERREIRA AMORIM BARROS Vistos. Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033850-92.2018.8.11.0041

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:

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033850-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME, 

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA, JOSE LUCIO 

BARBACENA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (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). Intime-se e cumpra-se. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009675-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009675-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LISANIL DA 
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CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

BMG, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. Conclusão 

desnecessária. Dê-se prosseguimento ao feito, intimando-se o Requerido 

a manifestar-se nos autos em quinze (15) dias a respeito das alegações 

da parte Autora – id. 16646636. Só então conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020165-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA CARNAUBA (EXECUTADO)

ALOIZIO JOSE FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

E. F CARNAUBA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020165-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: E. F CARNAUBA - ME, EDILSON FERREIRA 

CARNAUBA, ALOIZIO JOSE FERREIRA MIRANDA Vistos. Defiro o pedido 

do Exequente para realização de pesquisa junto aos sistemas 

conveniados para localização de novos endereços da parte Requerida. 

Seguem anexo os extratos dos sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais 

deverá o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028115-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTITUDE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028115-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LABOR FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME EXECUTADO: ATTITUDE CONSULTORIA CONTABIL 

LTDA - ME Vistos. A legislação processual, assegurando o direito de 

ação, prevê a possibilidade de parcelamento das custas, despesas 

processuais e honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC. Ante 

ao exposto, AUTORIZO o Exequente ao pagamento das custas iniciais em 

até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, prossiga-se conforme comando judicial retro. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032708-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EMBARGANTE)

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032708-53.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: AGRO BOI 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, DANILO DE 

JESUS GARAY DA SILVA, ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita aos Embargantes já foi indeferida ao teor do 

pronunciamento alhures, razão pela qual repiso sua fundamentação para 

indeferir idêntico pedido postulado pelos Embargantes – id. 15994685. 

Certifique-se o decurso de prazo da decisão id. 15666762 e promovam-se 

os atos subsequentes por impulso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037070-98.2018.8.11.0041

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:

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (RÉU)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (RÉU)

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037070-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP, DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, ELEXANDRA PEREIRA DE 

FREITAS Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(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, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037712-71.2018.8.11.0041

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:

JOAO BATISTA FERRAZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037712-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JOAO BATISTA FERRAZ DE ALMEIDA Vistos. 

Considerando a petição id. 16549615, intime-se o Autor a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em quinze (15) dias. No mais, tendo 

em vista que o despacho inicial proferido nos autos não diz respeito a este 

processo (id. 16224254), torno-o sem efeito. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035783-03.2018.8.11.0041
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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:

VALDEMAR DA SILVA (RÉU)

VALDEMAR DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035783-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: VALDEMAR DA SILVA - ME, VALDEMAR DA SILVA Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (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, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036061-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME (RÉU)

IGOR DE BRITTES MANTOANI (RÉU)

VILAMIR JOSE MANTOANI (RÉU)

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036061-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME, IGOR DE BRITTES 

MANTOANI, TAYUANA DE BRITTES MANTOANI, VILAMIR JOSE 

MANTOANI Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (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, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036843-11.2018.8.11.0041

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:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

RODRIGO DELBEM ALMEIDA (RÉU)

M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036843-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME, FRANKLIN DELBEM 

ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, RODRIGO 

DELBEM ALMEIDA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (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, 27 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038077-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038077-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: JOAQUIM CARVALHO MORAES Vistos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (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, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034157-80.2017.8.11.0041

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:

CELIA MARIA DA SILVA WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034157-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIA MARIA DA SILVA 

WAGNER Vistos. Defiro o pedido do Autor para realização de pesquisa 

junto aos sistemas conveniados para localização de novos endereços dos 
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Executados. Seguem anexo os extratos do sistema Renajud e Infojud, 

sobre os quais deverá o Requerente manifestar-se em cinco (05) dias sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035389-30.2017.8.11.0041

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:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035389-30.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME Vistos. Defiro o pedido do Autor 

para realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para 

localização de novos endereços dos Executados. Seguem anexo os 

extratos do sistema Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o 

Requerente manifestar-se em cinco (05) dias sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-40.2018.8.11.0041

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:

D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO (EXECUTADO)

OZIEL OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003001-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME, 

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO, OZIEL OLIVEIRA 

GALVAO Vistos. Defiro o pedido do Exequente para realização de 

pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização de novos 

endereços da parte Requerida. Seguem anexo os extratos dos sistemas 

Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Exequente manifestar-se em 

quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010783-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO (RÉU)

VALMIM M LOPES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010783-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: VALMIM M LOPES - ME, VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO 

Vistos. Defiro o pedido do Autor para realização de pesquisa junto aos 

sistemas conveniados para localização de novos endereços dos 

Executados. Seguem anexo os extratos do sistema Renajud e Infojud, 

sobre os quais deverá o Requerente manifestar-se em cinco (05) dias sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036700-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ZERBINATO (EXECUTADO)

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036700-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: I. L. DA SILVA EIRELI - ME, DEBORA ZERBINATO Vistos. 

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. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039366-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (EXECUTADO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039366-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME, JANILDO 

PEREIRA QUINTINO FILHO Vistos. 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. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 
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das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019152-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019152-52.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME, VALDENIR 

ROQUE DE SOUZA Vistos. Defiro o pedido do Exequente para realização 

de pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização de novos 

endereços da parte Requerida. Seguem anexo os extratos dos sistemas 

Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Exequente manifestar-se em 

quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020915-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020915-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO Vistos. Segue 

anexo extrato Renajud, conforme já deliberado. Intime-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013011-80.2017.8.11.0041

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:

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013011-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAPHAEL 

EDUARDO DA SILVA Vistos. Defiro o pedido do Autor para realização de 

pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização de novos 

endereços dos Executados. Seguem anexo os extratos do sistema 

Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Requerente manifestar-se em 

cinco (05) dias sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021276-08.2016.8.11.0041

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:

IVAN SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021276-08.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: IVAN SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 

Defiro o pedido do Autor para realização de pesquisa junto aos sistemas 

conveniados para localização de novos endereços dos Executados. 

Seguem anexo os extratos do sistema Renajud e Infojud, sobre os quais 

deverá o Requerente manifestar-se em quinze (15) dias sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009466-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009466-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: JAMIL 

MARTINS LOPES Vistos. Defiro o pedido do Autor para realização de 

pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização de novos 

endereços dos Executados. Seguem anexo os extratos do sistema 

Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Requerente manifestar-se em 

quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042489-02.2018.8.11.0041

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))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM (EXECUTADO)

RONICHEL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042489-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM, 

RONICHEL LUIZ DA SILVA Vistos. 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) 
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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. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação sob pena de 

cancelamento da distribuição e da diligência do oficial de justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043255-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (EXECUTADO)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043255-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - ME, SANDRO DA CONCEICAO 

MOFATTO Vistos. 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. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação sob pena de 

cancelamento da distribuição e da diligência do oficial de justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030780-67.2018.8.11.0041

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:

CESAR AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1030780-67.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de CESAR AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA. 

Antes do recebimento da ação, o autor manifestou pela desistência da 

ação e requereu a extinção da referida (id. 15866468). HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pelo autor no id. 15866468, para que 

surtam seus efeitos jurídicos, posto que se deu antes mesmo do 

recebimento da ação e, por consequência, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art. 

200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao 

pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do veículo em questão, 

prejudicado, posto que não foi realizado referida medida nos presentes 

autos. No que diz respeito ao pedido de baixa de restrição em órgãos de 

proteção ao crédito, é de incumbência do credor tal providência, sob pena 

de multa. Sem honorários, ante a ausência de litigiosidade. Eventuais 

custas pelo autor. Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036402-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1036402-30.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de NATHANY TAINA DA SILVA COSTA. Após determinação de 

emenda à inicial (id. 16115007), o autor manifestou pela desistência da 

ação e requereu a extinção da referida (id. 16593261). HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pelo autor no id. 16593261, para que 

surtam seus efeitos jurídicos, posto que se deu antes mesmo do 

recebimento da ação e, por consequência, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art. 

200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao 

pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do veículo em questão, 

prejudicado, posto que não foi realizado referida medida nos presentes 

autos. Sem honorários, ante a ausência de litigiosidade. Eventuais custas 

pelo autor. Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de 

dezembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003632-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (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:

IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1003632-18.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Certifique, 

diligenciando, na Secretaria de origem dos presentes autos, 1ª Vara 

Bancária, se a requerida purgou a mora e, caso, negativo, intime-se o 

autor para em 05 (cinco) dias manifestar o que entender de direito, sob 

pena de extinção por desídia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de 

dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019026-65.2017.8.11.0041

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:

DEL RENT A CAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1019026-65.2017.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de KUHN E CASTANHEL LTDA – ME. Após 
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determinação de emenda à inicial (id. 828140), o autor manifestou pela 

desistência da ação e requereu a extinção da referida (id. 13826762). 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor no id. 

13826762, para que surtam seus efeitos jurídicos, posto que se deu antes 

mesmo do recebimento da ação e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. No que diz 

respeito ao pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do veículo em 

questão, prejudicado, posto que não foi realizado referida medida nos 

presentes autos. No que diz respeito ao pedido de baixa de restrição em 

órgãos de proteção ao crédito, é de incumbência do credor tal 

providência, sob pena de multa. Sem honorários, ante a ausência de 

litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. Transitado em julgado, 

arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038086-87.2018.8.11.0041

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:

BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1038086-87.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS. 

Após determinação de emenda à inicial (id. 16342543), o autor manifestou 

pela desistência da ação e requereu a extinção da referida (id. 16759099). 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor no id. 

16593261, para que surtam seus efeitos jurídicos, posto que se deu antes 

mesmo do recebimento da ação e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. No que diz 

respeito ao pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do veículo em 

questão, prejudicado, posto que não foi realizado referida medida nos 

presentes autos. No que diz respeito ao pedido de baixa de restrição em 

órgãos de proteção ao crédito, é de incumbência do credor tal 

providência, sob pena de multa. Sem honorários, ante a ausência de 

litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. Transitado em julgado, 

arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038324-09.2018.8.11.0041

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:

SILARA JULIANA GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1038324-09.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. É cediço que a comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo de Busca e 

Apreensão, bem como para a concessão da liminar, em cognição sumária, 

na referida ação. Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no 

endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios 

para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da 

devedora por edital. Assim, ante a irregularidade da constituição em mora 

do réu, apresentada em emenda pela autora no id. 16855330, deixo de 

receber a referida e concedo ao autor prazo de 10 (dez) dias para a 

devida regularização, sob pena de inépcia da inicial. No mesmo prazo, o 

autor deverá recolher as taxas de distribuição, vincular a guia no 

processo, nos termos do Provimento nº. 22/2016-CGJ, bem como efetuar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022347-74.2018.8.11.0041

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:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 

5 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1356947 Nr: 20686-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA, BANCO 

BRADESCO S/A, G. DE A. FEITOSA PRODUTOS ELETRONICOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRINGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 20686-77.2018.811.0041 - ID – 1356947 - EMBARGOS DE 

TERCEIRODECISÃO Vistos.Inicialmente, defiro a Embargante os benefícios 

da Justiça Gra-tuita.Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados 

por FRANCISCO FERNANDES DE MELLO FILHO em face de BANCO 

BRADESCO S.A., GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA e G. DE A. FEITOSA 

PRODUTOS ELETRONICOS – ME., todos devidamente qualificados, visando 

a retirada da restrição realizada, via sistema Renajud, no veículo FORD/KA 

FLEX placas: NJD3743, nos autos do processo executivo cod. 779649. 

Pede liminarmente a antecipação de tutela para que possa manter-se na 

posse do referido veículo, a fim de circular com o bem de forma regular e 

em condições adequadas de seguranças.É a síntese do 

necessário.Decido.(..).Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar 

pretendida, com o fito de alterar a restrição realizada nos autos em 

apenso devendo permane-cer no sistema RENAJUD, apenas, a restrição 

quanto à transferência da pro-priedade do veículo FORD/KA FLEX placas: 

NJD3743 (demonstrativo anexo). Certifique-se a interposição destes 

embargos na ação executi-va em apenso, e dê-se prosseguimento aos 

embargos, intimando os embarga-dos a fim de que apresentem 

contestação no prazo legal. Apensem-se aos autos da execução 

extrajudicial ID. 779649. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 12 de 

dezembro de 2018JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423833 Nr: 8102-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO BLASZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Autos nº 8102-56.2010.811.0041 - ID – 423833

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

 Vistos.

Parece-nos manobra maliciosa do Executado protocolizar no juízo singular 

o Recurso Especial de fls. 365-375.

 Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119881 Nr: 18728-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - EPP, ROZANE FATIMA MONTANA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Autos nº 18728-27.2016.811..0041 – ID: 1119881

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de execução interposta por ITAU UNIBANCO S.A., em face de 

ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA – EPP e ROZANE FATIMA MONTANA DA SILVA, 

todos devidamente identificados na inicial.

 Regulamente citados, veio às fls. 108-143 pedido de extinção da 

execução, ante o deferimento e aprovação da recuperação judicial da 

pessoa jurídica ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA – EPP, de consequência, novação do débito. (fls. 

46-74).

Oportunizado ao credor, o mesmo anuiu com o pedido de extinção do feito 

(fl. 147).

 Eis relato necessário.

 Fundamento e Decido.

A existência de recuperação judicial do executado faz incidir legislação 

específica sobre o crédito em execução nestes autos.

 Destaco que o art. 49 da LFRJ é claro ao assentar que “Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.”, indicando que, a princípio, a recuperação abarcará 

todos os créditos existentes (mesmo aqueles ainda não vencidos) na data 

do ajuizamento da ação.

Insta ressaltar, ainda, que por força do disposto no artigo 59 da LFRJ , o 

plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores, inclusive 

aqueles ausentes na Assembleia Geral ou vencidos por maioria. 

Comentando o referido dispositivo legal, Eduado Scchi Munhoz, na obra 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Editora RT, 

2006, pág. 290, senão vejamos:

 “O plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores, inclusive, 

aquele ausentes na assembleia geral, ou vencidos pelo voto da maioria. O 

plano, aprovado pela maioria afeta as relações jurídicas havidas entre o 

devedor e os diversos credores, podendo modificar as condições 

inicialmente contratadas (v.g., dilação do prazo para pagamento) ou 

mesmo alterar a própria natureza dessas relações (v.g, transformação 

dos créditos em participação societária no devedor).

Por essa razão, prescreve o art. 59 que o plano de recuperação implica a 

novação dos créditos anteriores ao pedido. Segundo o art. 360, I, do CC, 

dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para 

extinguir e substituir a anterior; vale dizer, por força da novação, 

extingue-se a relação jurídica anterior, que é substituída por uma nova em 

todos os seu efeitos.”

 Para complementar a doutrina acima colacionada, oportuno trazer à baila 

a lição do professor Waldo Fazzio Júnior:

 “Pelo menos dois efeitos da decisão que concede a recuperação judicial 

devem ser destacados: a novação dos créditos anteriores ao pedido e, 

eventualmente, conforme o meio de recuperação aprovado, a alienação 

judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor. [...] ” (FAZZIO 

JÚNIOR, Waldo. Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas. 2005. pp. 172/173).

 Portanto, o quadro que se tem é o seguinte: quando houve distribuição da 

presente demanda executiva, ao que a empresa executada teve deferido 

o processamento do seu pedido de recuperação judicial, e na sequência o 

plano de recuperação foi aprovado, ao que crédito o executado necessita 

se submeter ao plano de recuperação da empresa/executada.

Em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 

segundo o qual "Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos 

existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os 

créditos posteriores ao pleito recuperacional" .

 Evidente, portanto, que o STJ já decidiu que com o processamento da 

recuperação judicial há suspensão de ações e execuções contra o 

devedor principal.

 De outra banda, com a aprovação do plano de recuperação, como é a 

hipótese dos autos, ocorre novação das obrigações firmadas com os 

credores, de modo que as execuções em trâmite são extintas, conquanto 

embasadas em negócio que foi substituído pelos termos descritos no 

plano de recuperação.

 Nesse sentido, interessante se torna a lição do prof. Caio Mário da Silva 

Pereira:

 "(...) a novação importa em uma obrigação que, ao nascer, extingue outra 

preexistente, vale dizer: não há, aqui, mera alteração ou modificação dos 

seus elementos secundários. É mister a sua profundidade, e o seu 

impacto sobre os essenciais, a ponto de operar a extinção dela e 

terminação do vínculo existente. Se, se encarar exclusivamente a 

obrigação primitiva, tem-se de admitir que ela desaparece, tal como 

ocorreria se houvesse pagamento". (Instituições de Direito Civil, v. II - 16ª 

ed., Ed. Forense)

Logo, não mais subsiste o título exequendo ou a obrigação requestada em 

determinada ação judicial, consoante se insere da decisão proferida no 

Recurso Especial n.º 1.272.697-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 2/6/2015, sendo certo que apenas os créditos constituídos após o 

pedido de recuperação não se submetem ao plano (REsp 1.298.670-MS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/5/2015) , o que não é a 

hipótese dos autos.

 Portanto, é certo com relação à pessoa jurídica executada ROFAM'S 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA – 

EPP inexiste título executivo apto a ser exigido através desta demanda, 

devendo o feito com relação ao aludido demandado ser extinto e o 

credor/exequente habilitar, se ainda não o fez, e assim o desejar, o 

respectivo crédito junto à recuperação judicial para que seja incluído no 

plano do Juízo recuperacional.

A proposito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À 

EMPRESA RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DOS 

COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. (...) 3.Mantida a sentença que julgou 

extinta a execução tão somente em relação à sociedade empresária em 

regime de recuperação judicial, em face da decisão homologatória daquele 

pedido, que importou na novação do referido crédito, a teor do que 

estabelece o artigo 59 da Lei 11.101/2005, o que leva necessariamente ao 

não conhecimento do recurso quanto à sociedade empresária agravante, 

por ausência de interesse recursal, haja vista que não objetiva a alteração 

da decisão agravada neste ponto. 4.Legitimidade dos sócios da empresa 

em regime de recuperação judicial para figurarem no pólo passivo do 

processo executivo, uma vez que nos termos do art. 49, § 1º, da LRF, os 

credores do devedor, beneficiário do favor legal concedido, conservam 
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seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, negado 

provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70034238105, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/03/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. NOVAÇÃO DA 

DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O deferimento da recuperação 

judicial da empresa executada, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº. 

11.101/ 2005, importa na suspensão do processo de execução no qual a 

exequente busca a percepção de seu crédito, pelo prazo de 180 dias. 2. 

Ainda que decorrido o prazo de seis meses fixado na norma legal 

precitada, incide no caso em exame o disposto no art. 59 do mesmo 

diploma legal, que estabelece que o plano de recuperação judicial importa 

em novação dos créditos anteriores ao pedido, bem como obriga o 

devedor e todos os credores a eles sujeitos. 3. A decisão que concede a 

recuperação judicial resulta na constituição de título executivo judicial, nos 

termos do art. 584, inciso III, do Código de Processo Civil, cabendo ao 

exequente habilitar o crédito reclamado, uma vez que sujeito ao favor 

creditício, consoante preceitua o art. 49 da Lei nº. 11.101/2005. 4. A 

novação da dívida importa em pagamento indireto da obrigação 

anteriormente constituída. Portanto, encontra-se extinta a obrigação 

representada pelo título executado, o que acarreta, por via de 

consequência, na extinção da execução. Dado provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70033956897, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 07/01/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS EMBARGOS. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo verdadeira novação da 

dívida, em virtude da aprovação de plano de recuperação judicial, não é 

viável a perseguição do crédito por meio diverso do Juízo universal da 

recuperação, faltando pressuposto para o desenvolvimento válido e 

regular da execução individual ajuizada após a ação de recuperação 

judicial. (TJ-MG - AC: 10479120026204001 MG, Relator: Wagner Wilson, 

Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 09/05/2014)

Interessante, ainda, consignar que no Conflito de Competência n. 

114.952-SP (2010/0211320-6), de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO o 

STJ decidiu o seguinte:

“(...)1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. 2. (...)

 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se 

impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir 

na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, 

admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o 

prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 

1º, e 52, § 1º, III, da LF) prossigam com suas execuções individuais 

ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir 

melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a 

inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do 

patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas 

execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo 

universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação 

da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. (...)”

 Destarte, embora sui generis a novação resultante da concessão da 

recuperação judicial, pois mantém as garantias prestadas por terceiros 

(REsp 1.333.349-SP, Segunda Seção, DJe 2/2/2015), as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, ao 

que esclareço que a suspensão prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005 provém do deferimento do processamento da recuperação 

judicial, fase esta que se mostra distinta e superada na hipótese dos autos 

daquela que corresponde à homologação do plano de pagamento.

 Evidente, portanto, que a novação do débito gera extinção da execução 

por ausência de título válido e eficaz, inexistindo, ainda, dúvida de que o 

pleito de extinção necessita ser acolhido, pois importa em constatação de 

ausência da condição abstrata e necessária da ação executiva, qual seja 

a existência ou não da obrigação que torna o título exequendo líquido, 

certo e exigível ("Nulla executio sine titulo").

Ante todo o exposto, ACOLHO JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I 

c/c 485, IV, todos do CPC.

Por conseguinte, determino a baixa da restrição do veiculo de propriedade 

da empresa recuperando (fl. 107).

 Outrossim, determino que se retifique o polo passivo a fim de excluir a 

pessoa jurídica recuperanda ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA – EPP, o sistema Apolo e a capa dos 

autos.

 Noutro giro, no tocante a co-devedora ROZANE FATIMA MONTANA DA 

SILVA foi proferida a decisão de fl. 81, determinando bloqueio de valores, 

a medida constritiva restou parcialmente satisfatória como se observa do 

valor bloqueado a fl. 82.

 Intimada da penhora, a mencionada devedora manteve-se silente (fls. 

100-101), de modo que, inexistindo impugnação à medida constritiva defiro 

o pedido de levantamento da quantia penhorada (fl. 82), com transferência 

para a conta bancaria indica a fl. 103.

 P.R.I. Após o trânsito em julgado, prossiga-se a execução somente em 

desfavor da co-executada ROZANE FATIMA MONTANA DA SILVA.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713062 Nr: 5773-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIXO GLADKI PETERNKO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN PAGLIARINI - 

OAB:8.400-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Autos nº 36689-15.2015.811.0041 – ID: 1029762

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença onde se deu por satisfeita a 

obrigação mediante a penhora online realizada nas contas do Executado 

fl. 289.

Intimado acerca da penhora realizada o Executado não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente – fl. 297.

Às fls. 291-292 o Exequente pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores e consequente extinção do feito.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados com 

transferência para as contas bancárias indicadas pelo Exequente a fl. 

292.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 250116 Nr: 17223-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUEL NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 17223-50.2006.811..0041 – ID: 250116

Cumprimento de sentença

 DESPACHO
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 Vistos.

Acerca da alegação do banco (fls. 208-209) esclareça o Contador em dez 

(10) dias.

Com os esclarecimentos da contadoria, voltem conclusos os autos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713251 Nr: 6462-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ RIBEIRO TAMBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 Autos nº 6462-81.2011.811.0041 – ID: 713251

Cumprimento de Sentença

 DECISÃO

 Vistos.

Expeçam-se alvarás nos termos do acordo homologado e arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 886715 Nr: 21063-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERLEY FERNANDES SILVA, ERLEI 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21063-87.2014.811.0041 – ID: 886715

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

Segue o extrato da consulta realizada, via sistema INFOJUD, com 

informação acerca dos endereços dos Executados.

Havendo dados de endereço distintos daquele que constam nos autos 

deve a Secretaria expedir mandado de intimação, caso contrário adote a 

medida vindicada a fl. 86, promovendo a intimação dos executados por 

edital, nos termos do art. 256 e 257, ambos, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716630 Nr: 10324-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA ARINOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 Autos nº 10324-60.2011.811.0041 – ID: 716630

Cumprimento de Sentença

 DESPACHO

 Vistos.

Oficie-se a agência da caixa econômica para onde foi direcionado o 

depósito de fls. 274, solicitando a transferência à quantia depositada para 

a conta única.

 Regularizada a situação, vincule o valor a estes autos expeçam-se 

alvarás de acordo com a determinação de fl. 266.

 Em seguida, arquivem-se os autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386030 Nr: 21851-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Autos nº 21851-77.2009.811.0041 – ID: 386030

Cumprimento de Sentença

 DESPACHO

 Vistos.

Sobre as alegações das partes (fl. 290) e (fls. 296-308) esclareça o 

Contador judicial em dez (10) dias.

Com o aporte dos esclarecimentos da contadoria voltem os autos 

conclusos para deliberação sobre os cálculos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 373842 Nr: 10205-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLAUDIMAR S. 

LACERDA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/9.355

 Autos nº 10205-70.811.0041 – ID: 373842

Execução

 DECISÃO

 Vistos.

Ante a noticia sobre o falecimento do executado ALINOR ANTONIO DA 

COSTA (fl. 208), acolho o pedido de sucessão processual apresentado 

pelo Espolio do falecido e determino a substituição do polo passivo a fim 

de constar do cadastro como inventariante CARMEM LUCIA MENDES DE 

OLIVEIRA COSTA, nos termos do art. 110 e 688, II, ambos do CPC.

Realizada as retificações alhures, intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, manifestar sobre as alegações e documentos apresentados pelo 

Executado (fls. 208-270).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132089 Nr: 23910-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL LOCAÇOES E OBRAS LTDA-ME 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO 
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GUIMARÃES, JOÃO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, ESPOLIO DE 

CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 23910-91.2016.811.0041 – ID: 1132089

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 845, §1º do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado a fl. 116, com registro no Cartório de Registro de 

Imóveis de da 3ª Circunscrição, sob nº de ordem 460, conforme acordo 

firmado entre as partes e homologado por este juízo (fl. 133).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Empós, mantenham os autos no arquivo provisório, de acordo com a 

sentença homologatória.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142503 Nr: 27150-45.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, RITA DE 

CASSIA NINCE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTE 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - 

OAB:5645/MT

 Autos nº 2410/2008 – ID: 142503

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando a inexistência de pagamento pela arrematante do valor 

consignado no auto de arrematação (fl. 173) e o ajuizamento dos 

embargos de terceiro cod. 1342741 (apenso), onde comprova que o 

mesmo imóvel foi arrematado com pagamento à vista no processo em 

tramite na 10ª Vara Cível da Capital, torno sem efeito o Auto de 

Arrematação realizado em abril/2018 (fl. 173), bem como a decisão de fl. 

184, que declara feita e acabada a referida arrematação.

 Promova-se o levantamento da penhora, oficializando o respectivo 

cartório de registro de imóveis.

 Empós, intime-se o Credor para em dez (10) dias dar prosseguimento ao 

feito, indicado bens passíveis de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916058 Nr: 40831-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel tipo veículo, descrito na inicial (fls. 05/06), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.CONDENO a 

Requerida VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.No 

mais, promova-se a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado 

na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876232 Nr: 14226-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Monitória, e por consequência converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 8.182,18 (oito mil cento e oitenta e 

dois reais e dezoito centavos), sobre o qual incidirá correção monetária 

pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos 

autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

contados da citação (fl. 78). CONDENO o Requerido NAMIR JACOB ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.Prossiga-se na presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo 

artigo 523, do CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1307310 Nr: 10183-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES EM 

PARTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do 

art. 487, do CPC, para declarar a nulidade da cláusula contratual que 

permite a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, 

refutando as demais teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas 

cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho o título 

exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (ID. 

749228), porém, sem a cobrança de comissão de permanência cumulada 

com juros e multa moratória, mas, em todos os demais efeitos.Em face da 

sucumbência, CONDENO a Autora e o Requerido ao pagamento, 

respectivamente, de 80% e 20% das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído a causa nestes Embargos, os quais serão compensados, 

nos termos do artigo 86, caput, do CPC, e nos termos do artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 
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provar a alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução 

apensa.Após o transcurso do trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1283992 Nr: 2954-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:3705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2954-83.2018.811.0041 – ID: 1283992

Embargos de Terceiro

 Embargante: Benedito Marcio Pinheirinho Pinheiro

Embargado : Banco Bradesco S/A

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar onde o Embargante, 

na qualidade de esposo da Executada Tania Amui Pinheiro, pretende que 

seja desbloqueado o valor de R$ 1.624,79 (um mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e setenta e nove centavos), que recaiu sobre valores 

percebidos a título de aposentadoria do Fundo de Assistência Parlamentar 

pelo Embargante.

Analisando os autos principais de execução (ID. 745315 em apenso), 

houve também pedido semelhante de desbloqueio pela Executada (fls. 

50/55 em apenso), com a devida anuência do desbloqueio pelo Exequente 

(fls. 80/81 em apenso), e deferimento do pedido pelo Juizo (fl. 82 em 

apenso), com expedição de alvará de liberação do valor bloqueado em 

favor da Executada (fl. 91 em apenso).

Sendo assim, não subsiste outra providência a ser adotada no presente 

feito que não a sua extinção sem resolução de mérito, em razão da efetiva 

perda do objeto, ante a ocorrência do desbloqueio do valor penhorado nos 

autos principais.

Posto isso, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MERITO pela perda superveniente do objeto da ação, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC.

Custas pagas com a inicial.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1121540 Nr: 19481-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETTE CALDAS MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT

 Posto isso, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil.Ressalto que a decisão que concedeu a liminar já 

foi devidamente revogada (fls. 67/67-verso).Custas remanescentes pelo 

Autor.No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de 

dezembro de 2018José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893298 Nr: 25416-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 certifico que a petição de fls. 223, veio desacompanhada do cálculo nela 

mencionado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79058 Nr: 222-96.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FERTIL PRODUÇÃO IND. COM. 

IMPORT. E EXPORT. LTDA., GILBERTO ALVES VASCONCELOS, JOÃO 

ROBERTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, WANDERLEY DE SOUZA 

SOARES - OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 para o terceiro, na pessoa da DRA. ANTONIA ROSANA PERIN, no prazo 

de cinco dias, retirar os embargos de terceiro para a devida distribuição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008778-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1008778-06.2018.8.11.0041 Tutela Urgência Cautelar Vistos. Nos termos 

do caput e inciso II do art. 329 do CPC, intime-se o requerido para em 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o aditamento colacionado pelo autor no id. 

14174092. Com relação a execução provisória da multa diária interposta 

(id. 15167131), o autor/exequente deverá instruir a execução com cópia 

da intimação do requerido da decisão monocrática proferida no recurso de 

Agravo de Instrumento interposto nº. 1006444-25.2018.8.11.0000, bem 

como do demonstrativo de débito atualizado. Após, as providências acima, 

aguarde-se o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto 

pelo autor nº. 1006444-25.2018.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026298-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 221 de 594



Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n. 

1026298-76.2018.8.11.0041 Embargos Execução Vistos. Associe os 

presentes embargos aos autos executivos para o qual distribuído por 

dependência (PJE N. 1023310-53.2016.8.11.0041). Ante a decisão 

monocrática proferida nos Agravo de Instrumento nº . 

1011306-39.2018.8.11.0000 (id. 16881808), sem efeito a decisão do id. 

16047797. Proceda as anotações necessárias com relação a assistência 

judiciária gratuita. Tempestivo, recebo os embargos para discussão, sem o 

efeito suspensivo, vez que não vislumbro os requisitos para a concessão 

da tutela provisória e a execução não se encontra garantida pela penhora, 

conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC. Intime-se o 

embargado/exequente da execução, por seu advogado, para, querendo, 

apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022347-74.2018.8.11.0041

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:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 4 7 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JENNIFER 

ALVES RODRIGUES ROSA Vistos. Diante da purgação da mora efetuada 

pela Requerida, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 2.123,43 – ID. 

16899918), nos termos do § 2º, do art. 3º, do DEC/LEI 911/69 e hodiernas 

alterações, revogo a liminar de busca e apreensão e determino que 

EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos autos, 

sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, 

caso não cumprido pelo Autor. Ainda, determino que o Autor promova a 

baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o 

livre de qualquer embaraço, em dez (10) dias, nos termos doa art. 9, da 

Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do 

Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa. Aguarde-se e certifique-se o decurso de prazo para contestação e 

intime-se o Autor à manifestação em quinze (15) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007125-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007125-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELO FERREIRA DE MELLO 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. MARCELO 

FERREIRA DE MELO, devidamente qualificado e representado na inicial 

ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, instituição financeira de direito privado. Pois bem. Nas ações que 

versarem sobre relação de consumo, ao autor, consumidor, é facultada a 

sua propositura no foro da sede da empresa ré, de acordo com o inciso III, 

do art. 53, do CPC, ou no foro do seu domicílio, consoante inciso I, do 

artigo 101, do CDC. Contudo, sem justificativa plausível, inadmissível a 

escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, do local da 

entabulação do negócio ou da sede da pessoa jurídica ré, por caracterizar 

escolha aleatória. Na hipótese, portanto, em razão do princípio do juiz 

natural, declino da competência para processar e julgar o feito e remeto os 

autos à Comarca de Várzea Grande-MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

14 de dezembro JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (AUTOR(A))

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000561-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KARLA DUARTE VIEIRA, 

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Vistos. Deferida a Justiça Gratuita aos Autores em sede de 

recurso de agravo de instrumento, passo à análise regular do feito. 

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO e Outra propuseram esta 

AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE TERMO DE COMPROMISSO 

EXTRAJUDICIAL em face de SICOOB INTEGRAÇÃO – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, na qual postulam a 

concessão da tutela de urgência. Narram que para saldar débitos 

decorrentes de transações bancárias junto a Requerida firmaram um 

termo de compromisso em 06/10/2016, no qual transferiram para a 

Requerida à propriedade de um imóvel. Nos termos do aludido acordo, “a 

partir do momento que os requerentes transferissem a propriedade do 

terreno supra para o requerido, este deveria providenciar as baixas das 

pendências e operações realizadas entre as partes, dando-as por 

quitadas, devolvendo aos requerentes a propriedade dos bens, bem 

como, pedir a extinção dos processos em que o Banco Credor promoveu 

em desfavor aos demandantes”. Asseveram que abusivamente, a 

Requerida embutiu no termo de compromisso que “os Requerentes tinham 

anuência dos processos em comento, e que sendo assim a requerida não 

teria obrigatoriedade de transferir a propriedade do imóvel e tampouco 

devolver o dinheiro pago, caso houvesse êxito da parte Requerente 

PRODUTOS PREDILETO LTDA na Anulação de Propriedade, colocando os 

requerentes em excessiva desvantagem, pois como dito alhures, fizeram 

o pagamento de R$: 906.822,03 (novecentos e seis mil, oitocentos e vinte 

e dois reais e três centavos), sendo que os Requerentes poderiam não 

receber a propriedade do imóvel e tampouco requerer o valor pago pela 

operação.” Em suma, asseveram que a requerida impôs condições 

extremamente onerosas para que fosse concretizado o negócio, de forma 

que lhe impuseram dívidas que não eram objeto da negociação com a 

finalidade exclusiva de se livrarem dos negócios mal feitos e obter 

vantagem excessiva ante a vulnerabilidade dos demandantes à época dos 

fatos, agindo com dolo e lesando os requerentes em R$: 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos reais). Por estas razões, pleiteiam a concessão de 

tutela de urgência a concessão da tutela de urgência, determinando-se 

que este juízo determine o protesto contra alienação na matricula do imóvel 

ofertado e transferido no termo de avença matriculado sob o n.º 15.223 no 

Cartório do Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão, da Comarca de 

Chapada dos Guimarães – MT que já encontra-se no patrimônio da 

Requerida. É o breve relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos, há 

o termo de acordo extrajudicial em anexo a inicial – id. 11349721, em que 

as partes firmaram clausulas das quais os Autores pretendem a rescisão 

parcial diante, em suma, da alegação de ma-fé e abusividade pela 
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Instituição Requerida. Pois bem. A concessão da tutela provisória de 

urgência pleiteada tem caráter incidental e segue regras específicas que 

exigem análise própria e apartada a ser realizada analisando-se 

especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) com a 

constatação da verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica, perigo 

da demora (periculum in mora), para evitar-se dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, em suma, tutelar direito material, e a reversibilidade da 

tutela provisória satisfativa. Portanto, deve estar vinculada ao 

preenchimento cumulativo dos pressupostos legais referenciados para 

sua concessão in limine litis. Neste sentido, para concessão da medida 

tutelar de urgência, deve a parte postulante não apenas alegar, mas 

demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito e a urgência 

demandada, que justifique a ocorrência de dano à postergar o exercício 

do contraditório ao demandado. Nesse sentido colaciono os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS 

MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS 

PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO - 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO BANCO 

- REQUISITOSDO ART. 300 DO NCPC NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada 

pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do NCPC. 

No caso, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e 

da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos 

autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 

direito à suspensão da cobrança. Necessidade de submeter a pretensão 

ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte 

contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da 

pretensão veiculada. (AI 14077630420168120000, 3ª Câmara Cível, TJMS, 

Data de Publicação em 14/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO. 

PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 

do CPC/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de determinar a averbação da ação originária junto 

à matrícula de imóvel especificado na inicial. Necessidade de contraditório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068524644, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Publicado em 30/08/2016). Neste ínterim, 

constata-se que inexiste qualquer ilegalidade na conduta do Requerido em 

promover eventuais atos para alienação do imóvel apontado pelos 

Autores, oferecidos livremente em dação em pagamento por meio de termo 

de compromisso – id. 11349721. Ora, considerando que os Autores 

confessam a contratação das clausulas ali insertas, livremente, não 

havendo comprovação nesta fase preambular acerca da alegada ma-fé, 

vantagem excessiva ou abusividade pela Requerida, não há que se falar 

em suspensão ou cancelamento das obrigações decorrentes do referido 

termo de acordo extrajudicial. Não se pode, diante da mera alegação 

unilateral dos Requerentes, suspender-se os atos inerentes ao termo de 

acordo extrajudicial formalizado entre as partes e seus consequentes 

efeitos, pois o contrato em questão foi livremente pactuado e confessado 

pelos Autores. Esta intensão traduz severa limitação ao exercício de um 

legítimo direito do Credor, compreendendo-se que a inobservância desse 

temperamento desvirtua a finalidade e fragiliza os próprios pilares do 

contrato, que foram construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os 

negócios jurídicos (CC, art. 422). Frise-se que para que a tutela de 

urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o 

direito avençado, há que se ter ao menos a aparência desse direito, e por 

isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão autoral em um 

juízo prévio e não exauriente, o que na hipótese figura-se incompleta 

diante da ausência do necessário contraditório e apreciação de eventuais 

provas a serem produzidas, será possível formar juízo de convencimento 

seguro sobre as questões controvertidas. Essas exigências deverão 

comparecer aos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável 

certeza, de que há, em cognição sumária que se faz, o direito que se 

propõe buscar. Logo, sem maiores substratos probatórios que 

demonstrem o direito cristalino da parte Autora de que o Requerido 

opôs-se ao recebimento do débito via administrativa, ver suspensos os 

efeitos da mora advindas do contrato sub judice, convém que se aguarde 

um mínimo de contraditório, para, assim, propiciar maiores elementos para 

a formação de sua convicção, razão pela qual indefiro a tutela de 

urgência. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a 

parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do 

CPC/2015). Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCIO CORREA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001515-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIO MARCIO CORREA 

CARVALHO RÉU: BANCO BMG Vistos. Recolhidas as custas e taxa de 

distribuição da ação pelo Autor, passo a análise do feito. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por CLAÚDIO MÁRCIO CORREA 

CARVALHO em face de BANCO BMG S/A. Narra o Autor que firmou com a 

Instituição Requerida quatro contratos de empréstimos consignados, 

sendo o primeiro firmado em 28/06/2008, contudo, afirma que o 

lançamento das parcelas de dois dos referidos empréstimos foram 

lançadas equivocadamente em sua folha de pagamento, pois apesar de 

contratar o pagamento destas negociações em sessenta (60) parcelas, 

constam oitenta e quatro (84). Desta feita, preliminarmente, postula o Autor 

pela concessão de medida tutelar de urgência para suspensão dos 

descontos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. O Requerido 

compareceu espontaneamente aos autos e ofertou contestação – id. 

15414704. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme se verifica dos 

autos e da própria narrativa exordial, as alegadas cobranças indevidas 

perpetradas pelo Requerido, ocorrem desde dezembro de 2015, desde 

quando assevera que um dos empréstimos está quitado. Portanto, os 

descontos alegadamente abusivos são efetuados há mais de TRÊS 

ANOS!, o que descaracteriza a urgência avençada, não se desincumbindo 

o Autor do ônus de demonstrar a grave lesão ou perigo de dano causado, 

caso não seja concedida a medida. Ora. A medida antecipatória visa 

atender situações de urgência, em que eventual delonga na prestação 

jurisdicional pode causar dano ao direito do Autor, o que não é o caso dos 

autos, uma vez que somente após três anos ingressa em juízo. A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo (perigo da 

demora) e garantir a efetividade da jurisdição. Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo. Na hipótese, verifica-se que o pedido para suspensão dos 

descontos enquadra-se como pedido de tutela provisória e pressupõe a 

demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” nos 

termos do art. 300, do CPC/2015. Desta feita, deveria o Requerente, não 

apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a urgência demandada, 

que justifique a ocorrência de dano, à postergar o exercício do 

contraditório ao demandado. Somente o perigo, a princípio, justifica a 

restrição do contraditório. Não vislumbro verossimilhança nas alegações 

do Autor e INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na em razão da 

ausência dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC. Em quinze dias o 

Autor manifeste-se acerca da contestação apresentada pelo Requerido. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021821-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)
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Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021821-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCA BIBIANA MOREIRA 

BORGES RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. FRANCISCA BIBIANA 

MOREIAR BORGES propôs a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

em face de OMINI S/A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na 

qual pugna a autorização para efetuar depósito judicial das parcelas no 

valor que endente devidas ou, alternativamente no valor integral 

contratado, o impedimento da inscrição dos seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito e manutenção na posse do veículo. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. 

Prima facie, defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. A 

concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo Autor tem 

caráter incidental e segue regras específicas, que exigem análise própria 

e apartada a ser realizada analisando-se especificamente a probabilidade 

do direito (fumus boni iuris) com a constatação da verossimilhança fática e 

da plausibilidade jurídica, perigo da demora (periculum in mora), para 

evitar-se dano ou o risco ao resultado útil do processo, em suma, tutelar 

direito material, e a reversibilidade da tutela provisória satisfativa. Portanto, 

deve estar vinculada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos 

legais referenciados para sua concessão in limine litis. Neste caso, a mera 

alegação de eventuais ilegalidades no contrato sub judice não tem o 

condão de elidir os efeitos da mora, razão pela qual registramos a Súmula 

380, do STJ, a qual dirime que a simples propositura de ação revisional, 

não afasta a caracterização da mora. Com tais considerações, colaciono 

ainda o § 3º, do art. 330, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. Referido dispositivo, a toda evidência, foi criado para inibir a 

propagação de miríades de ações revisionais municiadas de um tipo de 

petição "se pegar pegou" que assola infrutiferamente os escaninhos do 

Judiciário. Foi criado, enfim, para orientar a parte a trazer no seu pedido 

inicial um mínimo de objetividade, imprescindível para distinguir, no 

contrato, o que pode ser considerado incontroverso e o que pode ser 

considerado abusivo (ou "controverso"). Neste quesito, o Autor 

evidentemente o fez. Contudo, quanto ao parágrafo terceiro do mesmo 

dispositivo, cuida-se de mera condição de prosseguibilidade da ação civil 

revisional da espécie em comento. Em vigor, a ação deve ter seu 

andamento condicionado ao depósito do valor "incontroverso" vislumbrado 

pela parte mutuária. Mas esse depósito, se deferido pelo juízo, não 

significaria o automático afastamento dos efeitos da mora com a simples 

autorização. O afastamento da mora poderia se dar se, e somente se, 

fossem vislumbrados os requisitos da probabilidade do direito ou da prova 

pré-constituída dos artigos 300 e 311, II, do CPC, o que, como visto acima, 

passa ao largo do presente processo. Ressalte-se que o simples fato de o 

débito estar sendo objeto de discussão judicial não autoriza, por si só, que 

se impeça o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao 

crédito, ou tampouco, a concessão de eventual liminar de busca e 

apreensão do bem ofertado em garantia fiduciária. É que, a par das 

alegações de taxas abusivas, juros cobrados de forma capitalizada, e 

outras pechas vislumbradas no contrato pela Autora, a petição pouco 

oferece em termos de dados concretos e irrefutáveis, de modo que tudo 

só poder ser desvendado após amplo contraditório. Ou seja: não se pode, 

diante da mera alegação unilateral de abusividade anunciada pela Autora, 

suspender-se a cobrança de parcelas contratadas livremente, devidas, 

confessadas pela Autora. Igualmente inócuo, portanto, a pretensão da 

Autora em efetuar o depósito em juízo das parcelas em sua integralidade 

eis que, para obter os idênticos efeitos perquiridos em sede liminar, basta 

continuar a pagá-las na forma e tempo contratados. Portanto, inexistindo 

nos autos, em cognição sumária que se faz, elementos que demonstrem a 

presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada nos termos do 

art. 311, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Nos termos dos artigos 

246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência 

de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018217-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA SANTANA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018217-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GERCINA SANTANA NUNES RÉU: 

BANCO BMG Vistos. Promovida a emenda a inicial pela Autora, passo à 

análise do feito. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por GERCINA 

SANTANA NUNES em face de BANCO BMG S/A. Narra a Autora que 

firmou com a Instituição Requerida contrato de empréstimo consignado em 

meados do ano 2012, com parcelas correspondentes a 10% dos seus 

rendimentos. Conduto, os referidos descontos são efetuados a margem 

de 5% da sua renda mensal, o que faz com que o saldo devedor nunca 

seja quitado. Desta feita, preliminarmente, postula a Autora pela 

concessão de medida tutelar de urgência para suspensão dos descontos 

e que o Requerido seja impedido de incluir seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o 

relatório. Fundamento e decido. Prima facie, defiro à Autora os benefícios 

da Justiça Gratuita. Conforme se verifica dos autos e da própria narrativa 

exordial, as alegadas cobranças indevidas perpetradas pelo Requerido, 

ocorrem desde o ano 2012. Portanto, os descontos alegadamente 

abusivos são efetuados há mais de SEIS ANOS, o que descaracteriza a 

urgência avençada, não se desincumbindo a Autora do ônus de 

demonstrar a grave lesão ou perigo de dano causado, caso não seja 

concedida a medida. Ora. A medida antecipatória visa atender situações 

de urgência, em que eventual delonga na prestação jurisdicional pode 

causar dano ao direito da Autora, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que somente após seis anos ingressa em juízo. Isto pois, “a principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo (perigo da 

demora) e garantir a efetividade da jurisdição. Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo.” Na hipótese, verifica-se que o pedido para suspensão dos 

descontos enquadra-se como pedido de tutela provisória e pressupõe a 

demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” nos 

termos do art. 300, do CPC/2015. Desta feita, deveria a Requerente, não 

apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a urgência demandada, 

que justifique a ocorrência de dano, à postergar o exercício do 

contraditório ao demandado. Somente o perigo, a princípio, justifica a 

restrição do contraditório. Não vislumbro verossimilhança nas alegações 

da Autora e INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na em razão da 

ausência dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC. Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017989-66.2018.8.11.0041

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:

LEIDYANE REGINA DE SOUZA VELASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1017989-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: LEIDYANE REGINA DE SOUZA VELASCO Vistos. Recolhidas 

as custas e taxa de distribuição da ação, passo à análise do feito. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida por ITAU SEGUROS S/A, em face de LEIDYANE REGINA DE 

SOUZA, 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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022155-78.2017.8.11.0041

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:

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022155-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP, EDSON OLIVEIRA SOBRINHO Vistos. Defiro o pedido do Autor 

para realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para 

localização de novos endereços da parte Requerida. Seguem anexo os 

extratos dos sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o 

Exequente manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029199-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029199-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: NIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA DE ARRUDA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor opôs-se a 

decisão proferida nos autos por meio dos embargos de declaração (ID. 

13907799), tempestivos. Vejo que o Autor assiste razão em suas 

alegações, pois as partes efetivamente transigiram, contudo, postularam 

pela homologação do acordo após o decurso do prazo de suspensão do 

processo. Desta feita, acolho os embargos de declaração opostos pelo 

Autor para tornar sem efeito a decisão (id. 13753010). No mais, nos 

termos do art. 313, II, do CPC, mantenham-se suspensos até posterior 

manifestação das partes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034545-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PRATA GONCALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO0002062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034545-46.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: LUCIANA PRATA 

GONCALVES EMBARGADO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. 

Vejo que o Embargante assiste razão em suas alegações opostas nos 

embargos de declaração id. 16147081, pois a decisão proferida alhures, 

certamente não diz respeito a este processo eis que eivada de erros 

materiais, razão pela qual a torno sem efeito. No mais, em razão da 

inexistência de segurança do Juízo em sua integralidade, nos termos do 

art. 919, § 1°, NCPC, determino o processamento destes Embargos sem a 

suspensão do processo executivo, o que deve ser certificado nos autos 

da execução, pelo menos enquanto consolidada a segurança da 

Execução pela penhora ou outros meios. Certifique-se a tempestividade 

dos Embargos e intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) 

dias (art. 920, NCPC). A Secretaria atente-se para a correta vinculação 

destes autos à ação principal bem como devido cadastramento de 

procuradores constituídos em ambos os processos. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022303-26.2016.8.11.0041

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:

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022303-26.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME, LAIR 

MARIA JOSE CALDEIRA Vistos. Vejo que o Autor assiste razão em suas 

alegações opostas nos embargos de declaração id. 14193524, pois as 

custas e taxa de distribuição da ação foram regularmente recolhidas, 

razão pela qual torno sem efeito a decisão id. 14072347. Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 
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como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018987-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLAS BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018987-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: VILLAS BAR LTDA - ME Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (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, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015334-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015334-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ALESSANDRA RODRIGUES Vistos. Nos termos do art. 

921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

transação celebrada entre os litigantes através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da 

suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular 

sua extinção pelo cumprimento da obrigação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034744-05.2017.8.11.0041

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:

I. S. DA SILVA LOPES - ME (EXECUTADO)

IEDAIR SALLAS DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034744-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: I. S. DA SILVA LOPES - ME, IEDAIR SALLAS DA SILVA 

LOPES Vistos. Nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos efeitos a transação celebrada entre os litigantes 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar 

prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037869-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUINIL ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037869-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JUINIL ALVES RIBEIRO RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. O Autor pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 

13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, servidor público estadual, 

com subsídio no valor de R$ 7.837,57 e sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, já que admite a liquidez da sua renda mensal 

superior a R$ 3.588,48, entendo incabível a concessão Justiça Gratuita 

postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não 

deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 

profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
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FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de quinze (15) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038101-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 8 1 0 1 - 5 6 . 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: RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME - ME Vistos. Recolhidas as custas e taxa de 

distribuição da ação, passo à análise do feito. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME, 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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038409-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038409-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIANE LEMES DA ROCHA IDA 

Vistos. Recolhidas as custas e taxa de distribuição da ação, passo à 

análise do feito. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ELIANE LEMES DA ROCHA IDA, 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 bem móvel, 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. 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 
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DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038902-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038902-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULA CRISTINA GARCIA SILVA 

Vistos. Recolhidas as custas e taxa de distribuição da ação, passo à 

análise do feito. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de de PAULA CRISTINA GARCIA SILVA, 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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da 

liminar. 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. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038883-63.2018.8.11.0041

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:

SAMUEL LIANDRO PACHORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038883-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SAMUEL LIANDRO PACHORI Vistos. Recolhidas as custas e 

taxa de distribuição da ação, passo à análise do feito. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR promovida por BANCO J. 

SAFRA S/A em face de SAMUEL LIANDRO PACHORI, 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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da 

liminar. 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. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009637-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO AGENCIA 3331 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009637-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PLATINIUM CORRETORA DE 

SEGUROS EIRELI - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO AGENCIA 3331 

Vistos. Diante da inércia da parte Autora em promover o recolhimento das 

custas e taxa de distribuição da ação (certidão id. 16869804), determino o 

cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC[1]. 

Sem custas ou honorários, arquivem-se em definitivo com o transito em 

julgado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 
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dias.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020183-10.2016.8.11.0041

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:

MARIA FRANCISCA EULALIA BRANDAO BRANT (EXECUTADO)

BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM (EXECUTADO)

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020183-10.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM, 

NEWTON CESAR BRANT JARDIM, MARIA FRANCISCA EULALIA 

BRANDAO BRANT Vistos. Nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO 

para que surtam seus jurídicos efeitos a transação celebrada entre os 

litigantes através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na 

forma postulada pelas partes, mantenha-se o feito arquivado 

provisoriamente excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme 

preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o 

Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1015704-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SANTA CESTARI (REQUERENTE)

O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015704-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: O.R.G.C. COMERCIO LTDA - 

EPP, GLAUCIA SANTA CESTARI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Recolhidas as custas e taxa de distribuição da ação pela parte 

autora e preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento liminar, 

CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em cinco (05) dias, 

permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir ou justa causa 

para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do CPC. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025203-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025203-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JANDERSON MOREIRA DE 

ALMEIDA Vistos. Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69[1], 

determino a inclusão da Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o 

bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. O Credor promova o 

impulso processual adequado para viabilizar a citação da parte Requerida 

em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 9o Ao decretar a busca e 

apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá 

diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como 

retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 

9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à 

decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei nº 

13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002120-97.2017.8.11.0041

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:

WELTON CANDIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002120-97.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: WELTON CANDIDO DOS SANTOS Vistos. Nos termos do art. 

4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, 

reputando o contrato objeto da ação como título executivo extrajudicial, 

diante da não localização do Devedor ou do veículo sob garantida 

fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o presente feito 

seja processado como Execução de Título Extrajudicial. EXPEÇA-SE 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do art. 

829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 

255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 de 

agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019273-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLOND COIFFEUR - CENTRO DE BELEZA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019273-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: BLOND COIFFEUR - CENTRO DE 

BELEZA LTDA. - ME Vistos. As partes informam composição amigável, 

portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 16993496) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Defiro o prazo de suspensão 

da ação na forma postulada pelas partes, devendo os autos serem 

arquivados provisoriamente, excluindo-o do relatório de estatística mensal 

conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá 

o Autor dar prosseguimento ao feito postulando o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1015586-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE AMORIM E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015586-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: REGINA DE AMORIM E SILVA Vistos. Nos termos do art. 3º, § 

9º, do Dec.Lei n.º 911/69[1], determino a inclusão da Restrição de 

Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato 

segue anexo. Defiro o pedido do Autor para realização de pesquisa junto 

aos sistemas conveniados para localização de novos endereços dos 

Executados. Seguem anexo os extratos do sistema Renajud e Infojud, 

sobre os quais deverá o Requerente manifestar-se em cinco (05) dias sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito [1] § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à 

base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de 

trânsito competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - 

registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo; e (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a 

apreensão do veículo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019039-64.2017.8.11.0041

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:

MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 9 0 3 9 - 6 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARISSANDRA 

MARIA DA SILVA C.ROSA Vistos. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 

911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, reputando o 

contrato objeto da ação como título executivo extrajudicial, diante da não 

localização do Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o 

pedido do Credor para determinar que o presente feito seja processado 

como Execução de Título Extrajudicial. EXPEÇA-SE mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado pelo 

Exequente em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora 

(CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para 

serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O Exequente fica desde já 

intimado a promover o recolhimento da guia de diligencia do oficial de 

justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038995-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO GOMES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038995-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERALDO GOMES NEVES Vistos. 

Recolhidas as custas, passo à análise do pleito inaugural. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de EVERALDO 

GOMES NEVES 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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012925-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012925-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (ID. 15985235) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Defiro o prazo de suspensão da ação na 

forma postulada pelas partes, devendo os autos serem arquivados 

provisoriamente, excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme 

preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Autor 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042065-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE RUFINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042065-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: BERNADETE RUFINA DA SILVA Vistos. Trata-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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042149-58.2018.8.11.0041

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:

NORMA AUXILIADORA RONDON SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042149-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: NORMA AUXILIADORA RONDON SILVA Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão em que a constituição em mora do devedor 

deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A 

notificação sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta 

no contrato. Frisamos que não é necessário o recebimento pessoal da 

notificação pelo cliente neste caso, bastando apenas o recebimento da 

notificação, porém somente se a notificação foi direcionada ao endereço 

constante no contrato. Caso outro, seria considerada válida para 

comprovação da mora a notificação enviada a endereço diverso do 

contrato se o recebimento da notificação for pessoal, ou seja, se 

constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA 

NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não 

se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação 

extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato 

celebrado entre as partes. (Ap 31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) Por esta razão, nos termos do 

art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar a inicial para trazer aos autos 

comprovante válido de notificação sob pena de indeferimento desta, em 

quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1042157-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042157-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AUGUSTO CESAR DE ARRUDA 

TAQUES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. Defiro à 

parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Da inicial e dos 

documentos que a acompanham, constata-se que na verdade, trata-se do 

antigo procedimento para exibição de documentos, medida que com a 

entrada em vigor da Lei 13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de 

produção antecipada da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, 

do CPC. Na hipótese, possível a aplicação do princípio da fungibilidade em 

nome do poder geral de cautela e da instrumentalidade para receber a 

inicial como ação para produção antecipada de provas consoante art. 381, 

II e III, e art. 382, ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é 

compatível com a adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os 

requisitos iniciais para seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para 

dar sua resposta em cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a 

inexistência do dever de exibir ou justa causa para não o fazer, em 

sintonia com os artigos 398 e 399 do CPC. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042623-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO AMARAL SIMOES (REQUERIDO)

BALANCAS ABA COM. E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042623-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: BALANCAS ABA COM. E SERVICOS EIRELI - 

ME, CLESIO AMARAL SIMOES Vistos. Trata-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 bem móvel, 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 
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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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043817-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043817-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIANA COSTA DA SILVA Vistos. 

Trata-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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043852-24.2018.8.11.0041

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:

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043852-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR Vistos. 

Trata-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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043929-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043929-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABRICIO DA CRUZ SILVA Vistos. 

Trata-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 bem móvel, 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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1044028-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1044028-03.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Consignação em 

Pagamento, Repetição Indébito e Tutela Urgência Vistos. À luz do art. 98 e 

seguintes do CPC, faz jus a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem não poder 

arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

sem prejuízo do sustento próprio, em caso de pessoa física, ou da 

manutenção da atividade, em se tratando de pessoa jurídica. Verifico dos 

autos que o autor não demonstrou a alegada insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas de ingresso da presente ação, razão pela 

qual, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, determino a intimação do 

autora para em 15 (quinze) dias, colacionar nos autos documentos 

comprobatórios da alegada insuficiência de recursos, tais como, imposto 

de renda dos 03 últimos exercícios, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040831-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE n. 

1040831-40.2018.8.11.0041 Embargos Execução Vistos. Associe os 

presentes embargos aos autos executivos para o qual distribuído por 

dependência (PJE N. 1032833-55.2017.8.11.0041). Concedo ao 

embargante os benefícios da assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC. Nos termos do artigo 914 e seguintes do 

CPC, independente de penhora, depósito ou caução, o executado poderá 

opor à execução por meio dos embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 do CPC. Em análise aos pressupostos de 

admissibilidade dos presentes embargos, verifico que o mandado de 

citação dos embargantes/executados foi juntada nos autos executivos em 

07/05/2018 (id. 13080468 dos autos executivos) e os presentes embargos 

interpostos em 27/11/2018, há mais de 130 (cento e trinta) dias após a 

citação. Assim, nos termos do caput e inciso I do art. 918 do CPC, 

REJEITO, liminarmente, os presentes Embargos à Execução interpostos 

por Mercearia e Distribuidora do Gambia Eirelli ME, representada por 

Luciano Pereira do Carmo, assistido pela Defensoria Pública deste Estado. 

1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, faculto aos Embargantes o prazo 

de 05 (cinco) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos 

para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e, conclusos. 3. 

Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para a 

Execução acima indicada. 4. Prossiga-se com a Execução. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018027-49.2016.8.11.0041

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:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018027-49.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA que as 

partes informam composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

9972703) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas 

remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do CPC e honorários 

advocatícios, na forma do acordo. Ressalte-se que não houve nos autos 
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qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado de imediato 

diante da renuncia ao prazo recursal pelas partes e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

16 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035208-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035208-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE Vistos. Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora (id. 16267113) e nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do 

mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o 

transito em julgado, arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034019-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEBERTO BENEDITO CORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034019-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALDEBERTO 

BENEDITO CORE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Homologo o pedido 

de desistência formulado pela parte Autora (id. 16764754) e nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. 

Sem custas ou honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015203-49.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015203-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo 

extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo 

desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036647-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036647-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ROBSON DA SILVA LOPES Vistos. Homologo o pedido 

de desistência formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas 

finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011729-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011729-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUAN BRUNO SIQUEIRA 

BENTO Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem 

julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem 

honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028521-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028521-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO Vistos. Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora e nos termos do art. 

485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais 

custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 
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da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038040-98.2018.8.11.0041

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:

JOHN LENNON BATISTA CATANILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038040-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOHN LENNON 

BATISTA CATANILLA Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o 

feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, 

sem honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038679-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE PAZ DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038679-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IZAQUE PAZ DA CONCEICAO Vistos. Homologo o pedido de 

desistência formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas 

finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023249-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023249-95.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA Vistos. Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora e nos termos do art. 

485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais 

custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031535-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR RODRIGUES MATEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031535-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ENEDIR RODRIGUES 

MATEUS Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem 

julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem 

honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036671-06.2017.8.11.0041

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:

VANDOIRDO SEBASTIAO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036671-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

VANDOIRDO SEBASTIAO DIAS Vistos. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo 

extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo 

desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013949-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DA SILVA ESTEVAM (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013949-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO MERCANTIL 

DO BRASIL SA RÉU: CLEONICE DA SILVA ESTEVAM Vistos. Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora e nos termos do art. 

485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais 

custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1013107-95.2017.8.11.0041

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:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013107-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: AMAZON CONSTRUTORA LTDA Vistos. As partes 

comunicam a composição extrajudicial, nos termos do acordo juntado aos 

autos - id. 16182548. Assim, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, 

homologo a transição efetuada entre as partes e julgo extinto o feito com 

julgamento do mérito. Custas e honorários advocatícios, na forma do 

acordo. Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023105-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ANDRADE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023105-24.2016.8.11.0041. REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA 

S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: ANA 

CAROLINA ANDRADE PEREIRA Vistos. As partes comunicam a 

composição extrajudicial, nos termos do acordo juntado aos autos - id. 

15214611. Assim, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, homologo a 

transição efetuada entre as partes e julgo extinto o feito com julgamento 

do mérito. Custas e honorários advocatícios, na forma do acordo. 

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014216-13.2018.8.11.0041

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:

ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014216-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESPEDITO 

ANTONIO DOS SANTOS Vistos. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo 

extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo 

desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença 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)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015692-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CLEVER COSTA LEITE JUNIOR Vistos. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte Autora e nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do 

mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o 

transito em julgado, arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;

Sentença 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)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025470-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: B C MORAES DO 

VAL EIRELI - ME Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito 

sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem 

honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011288-89.2018.8.11.0041

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:

GRA-ROCHA ALIMENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011288-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GRA-ROCHA 

ALIMENTACAO LTDA - ME Vistos. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo 

extinto o feito sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo 

desistente, sem honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 
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resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017977-52.2018.8.11.0041

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:

LUCELIO BARBOSA SARDINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº 

1017977-52.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda ajuizou a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de Lucelio Barbosa Sardinha, sob o argumento de 

inadimplência do requerido com o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária e a constituição em mora dele para purgação da referida. Como 

prova da constituição em mora do requerido, colacionou notificação 

extrajudicial com aviso de recebimento informando que o requerido 

mudou-se, desacompanhado de outras medidas válidas de efetivação da 

mora. Oportunizada a emenda para a regularização da notificação, o autor 

reiterou a juntada da notificação inicial (id. 15431444). Nos termos do art. 

3º do Decreto-Lei 911/69 com a alteração dada pela Lei 13.043 de 2014, a 

constituição em mora do devedor/fiduciário é condição de validade e 

existência da ação de busca e apreensão com garantia fiduciária e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento (§ 2º do 

art. 2º do Decreto-Lei 911/69). Embora a notificação extrajudicial tenha 

sido remetida no endereço informado no contrato pelo devedor/requerido, 

não se concretizou, posto que não localizado o destinatário e/ou terceiro 

nas diligências realizadas pelo funcionário do correio e não há nos autos, 

comprovação da realização de outras diligências para a regular ciência do 

devedor/requerido. A propósito, precedente Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O v. acórdão estadual considerou inválida a 

notificação realizada, tendo em conta que ela foi enviada a endereço 

diverso. Nesse contexto, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de 

origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo 

fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 

da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que 

se nega provimento”. (STJ, AgRg no AREsp 2015/0176703-0, Relator: Min. 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 

24/09/2015). Com essas considerações, ausente o pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular da presente ação (Súmula 

nº 72 do STJ, que assim prescreve: "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 2º, §º 2 do Decreto-Lei 911/69 com as alterações da 

pela Lei 13.043/2014 e art. 485, IV do CPC. CONDENO a autora ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Inexistente 

condenação de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade 

(art. 85 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias. Cuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025663-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1025663-32.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão com alienação fiduciária movida por Bradesco 

Financiamentos em face de Matilde da Silva Cunha, devidamente 

qualificados na inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de 

um veículo dado em garantia ao Contrato de Alienação Fiduciária 

celebrado entre as partes. Citada para purgar a mora ou apresentar 

defesa (id. 13560491), a requerida quedou-se inerte, conforme certidão 

do id. 16870341. Id. 15899527 e id. 15899530 o autor pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide. Relatório. Fundamento. Decido. O pedido se 

acha devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada 

a regra do art. 344[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a 

procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 

3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plena e exclusiva do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar (id. 11373377). Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No 

mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na 

inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. Indefiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita pleiteada pelo autor, ante a ausência de 

comprovação dos pressupostos ensejadores do pedido. CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, na forma 

do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027639-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JESUS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1027639-74.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão com alienação fiduciária movida por Banco 

Bradesco S/A em face de Gilson Jesus de Moraes, devidamente 

qualificados na inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de 

um veículo dado em garantia ao Contrato de Alienação Fiduciária 

celebrado entre as partes. Citado para purgar a mora ou apresentar 

defesa (id. 11149208), a requerida quedou-se inerte, conforme certidão 

do id. 16852156. Relatório. Fundamento. Decido. O pedido se acha 

devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a 

regra do art. 344[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a 

procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 

3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plena e exclusiva do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar (id. 11373377). Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No 

mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na 

inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. Indefiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita pleiteada pelo autor, ante a ausência de 

comprovação dos pressupostos ensejadores do pedido. Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, na forma 

do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 
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registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011585-96.2018.8.11.0041

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:

DANIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013083-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022513-09.2018.8.11.0041

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013248-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON TREVOR ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010505-97.2018.8.11.0041

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:

CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013951-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR(A))

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR(A))

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos ao laudo 

do Perito, desta feita, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem 

no prazo comum de 15 (quinze) dias quanto ao LAUDO PERICIAL ora 

encartado, a sob pena de concordância tácita

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1030646-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001002-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIENE CORREA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

BENEDITA XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAYCA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006864-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO RICCI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

juntada de AR nos presentes autos..

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012970-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB - MT21646-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012970-16.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se a requerente 

para que se manifeste acerca da petição e documentos trazidos pelos 

requeridos de ID’s 14749668, 14867494, 14867516 e 14867525, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006478-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032095-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032095-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA 

GOMES RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se novamente o Banco executado 

para cumprir o determinado na decisão junto ao ID 14117087, trazendo 

aos autos as duas cartas de crédito do requerente, referente aos grupos 

7241 e 7251, com urgência, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique 

o necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023036-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023036-89.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se a decisão 

inicial a ser proferida nos autos apensos de n. 1005155-31.2018, para que 

seja apreciado o pleito de ID 15095135. Após, retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012701-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012701-74.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se a requerente 

para que se manifeste acerca da petição e documentos trazidos pelos 

requeridos de ID’s 14658345 a 14658430, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação. A/Cuiabá, 

17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020177-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020177-32.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013451-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGAMARIA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES RIBEIRO OAB - MT19259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013451-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89799 Nr: 4235-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO XAVIER DA SILVA, HUGO ROBERTO 

XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 intimO o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295165 Nr: 11909-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS TAGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a providenciar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, a fim de 

viabilizar a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58332 Nr: 7214-05.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTAS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112273 Nr: 15624-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 168v 169.
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/autora a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790073 Nr: 44112-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo devidamente 

qualificado e representado, nos autos da Ação de Execução, movida em 

face de Ana Paula Troccoli Chieia, apresentou às fls. 95/98, Embargos de 

Declaração da sentença proferida às fls. 92/94 dos autos, alegando a 

existência de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão.Atendendo ao comando do art. 

1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento 

e Decido.Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente 

na sentença proferida às fls. 92/94, que reconheceu a ocorrência do 

instituto da prescrição intercorrente nos autos, declarando extinto o 

processo, desconstituindo o título que lhe serve de parâmetro.Aduz o 

embargante que o Juízo extinguiu o feito, sem a prévia intimação da parte 

autora para que se manifestasse antes do reconhecimento da prescrição 

intercorrente.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela 

embargante, tenho que não merece acolhimento.Com efeito, vejo que o 

feito se arrasta desde dezembro/2012, sem (...).O que objetiva o 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível.Assim, entendo que não há o que se aclarar 

na referida decisão.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729378 Nr: 25377-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Defiro novamente o pedido de penhora, constrição, “online” constante 

de fls. 273, tendo em vista a tentativa inexitosa com resultado negativo da 

penhora às fls. 268/270, e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito - R$ 575,44 (quinhentos e setenta e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao exequente: Júlio Cesar 

Vera – CPF nº 314.395.861-87, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intime-se o exequente, dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

II – Caso seja positivo o bloqueio, realize-se a competente transferência do 

valor e em seguida, oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação a estes autos do valor transferido.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 14788 Nr: 8290-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882, MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - OAB:3639/MT, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 204, por falta de amparo legal. Com efeito, tal 

diligência incumbe à parte exequente.

Assim sendo, intime-se o exequente para regularizar a sucessão 

processual do executado José Roberto de Moraes, de acordo com as 

exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos 

do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de 

uma das partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.

Dessa forma, a parte executada deve ser representada, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra-se, no prazo de 30 dias, com o acima determinado, 

tomando as providências necessárias no sentido de regularizar o polo 

passivo da demanda.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442440 Nr: 18467-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 
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direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89782 Nr: 811-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL COM. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 376.

 Extrai-se dos autos que o Alvará sob n. 423498-7/2018, foi devidamente 

expedido às fls. 373, todavia, em consulta ao sistema do SisconDJ, 

verifico que consta como saldo da conta vinculada a este processo o 

valor de R$ 101.519,13 (cento e um mil quinhentos e dezenove reais e 

treze centavos), consoante relatório anexo.

Assim sendo, oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário requisitando 

informações sobre o processamento do alvará sob nº. 423498-7/2018 

(fls. 373), encaminhando-se cópias dos documentos necessários, no 

prazo de 02 (dois) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718593 Nr: 14494-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHEVERRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de liberação do valor de R$ 346,52 (trezentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) localizado na conta 

bancária do executado Wagner Echeverria, após penhora online, via 

sistema Bacen/Jud. Com efeito, o valor foi localizado, todavia, por se tratar 

de quantia ínfima perante o valor do débito, foi determinado o desbloqueio 

do valor.

Assim, inexistem valores depositados na Conta Única que possibilitaria a 

liberação, via alvará.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Paraná Multimarcas Auto Service Ltda, CNPJ nº 03.794.338/0001-50;

- Wagner Echeverria, CPF n. 343.578.401-63.

III – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

IV – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787597 Nr: 41501-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 143, intime-se o executado Armando Fernandes 

Moro, pessoalmente (via mandado), para informar quais são e onde estão 

localizados os seus bens e do executado Atlas Agroindustrial Ltda, 

sujeitos a penhora, no prazo legal, consoante determina o artigo 774, V do 

Código de Processo Civil.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 353681 Nr: 24094-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS 

GIROTTO, HELOÍZA HELENA TEIXEIRA GIROTO, REGINALDO FERREIRA 

DA SILVA, LEONOR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 117 e suspendo a execução, cujo término ocorrerá 

no dia 27/12/2018, conforme postulado pelo Banco exequente, nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833150 Nr: 38649-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO VIDAL MUNIS ME, MIGUEL 

ARCANJO VIDAL MUNIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido o pedido de fls. 94/96, 

intime-se novamente o exequente e seu patrono via imprensa, para 

cumprir o determinado na decisão de fls. 90, item I, informando seu 

interesse nos veículos localizados via sistema Renajud às fls. 77, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319053 Nr: 21506-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO VALÉRIO LUSTOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 115/122.

E para tanto, oficie-se ao Cartório de 1º Serviço de Notas e Registro da 

Comarca de Tangará da Serra- MT, objetivando o registro e penhora do 

imóvel indicado às fls. 119/122.

II – Após o cumprimento do item anterior, intime-se o Banco do Brasil S/A, 
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via postal (com AR), no endereço indicado às fls. 118, dando ciência da 

penhora realizada no imóvel descrito às fls. 118/122.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 916274 Nr: 40958-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO CANUDO DA MATA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 157, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls.145/155, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789838 Nr: 43868-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K V COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA, KALED ZIAD OMAIS, JULIANA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 134, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 113/130, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74980 Nr: 278-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRECAUTO AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, FABIO PASCUAL ZUANON - 

OAB:172.589/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.271, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 255/267, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 877715 Nr: 15255-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIAN CAMPOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 87 defiro o pedido de fl. 92.

Citem-se o requerente por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119716 Nr: 18635-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES SAMPAIO RONDON LTDA ME, 

CELIO RODRIGUES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 50, defiro o pedido de fl. 54.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723894 Nr: 19508-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARIA ZUCATTI - NADARA - ME, 

ADRIANA MARIA ZUCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 67/68, tendo em vista que o exequente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o executado.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 925962 Nr: 47103-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA, EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado.

Diante do interesse da parte requerida na produção de prova oral, entendo 

necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos a que 
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alude o pedido inicial. Diante disso, designo o dia 05/02/2019, às 16:00 

horas, para audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 Intimem-se as partes, inclusive para depoimento pessoal, seus patronos e 

as testemunhas oportunamente arroladas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89720 Nr: 13474-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.C.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17603-A

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem. Observo que a presente demanda 

decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente 

bancária.Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do Conselho da 

Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem.Nessa linha 

de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos:Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo:I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.Ademais, NÃO consta em 

quaisquer dos polos da presente ação uma instituição financeira.Nesse 

diapasão, tenho que, em se tratando esta ação ordinária de cobrança c/c 

perdas e danos e cumprimento de obrigação de fazer em fase de 

cumprimento de sentença posta por H.C.R Materiais de Construção Ltda 

(...)Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093155 Nr: 7557-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUFINO BAR E RESTAURANTE LTDA EPP, VALTER 

BARBOSA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:OAB/MT 18.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se a advogada Dra. Marina Silva Camargo (via imprensa) para 

regularizar sua representação processual nestes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

II – Defiro o pedido de fls. 122/124. E para tanto, intime-se novamente o 

Banco executado para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos os 

documentos faltantes indicados às fls. 122/124.

Após, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169594 Nr: 40008-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIDE FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista que trata-se os presentes autos de processo físico, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar nos autos quanto aos documentos de fls 47/48, sob 

pena de desinteresse no prossegimento do feito e consequente extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830133 Nr: 35859-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE BREU - 

OAB:46257 DF, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015740 Nr: 30016-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI PATRICIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a Contestação de fls. 65/78, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814300 Nr: 20773-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:DF/35.306, MARCELA DE LIMA DA COSTA - 

OAB:25812/DF, RENATA BALDUINO DE OLIVEIRA - OAB:28.718/DF, 

THÁSSIA ROCHA S. B. TOLENTINO - OAB:31.539/DF
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 5 

(cinco) dias quanto aos cálculos de fls 159 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758905 Nr: 11173-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP-206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos aferi que a parte autora 

devidamente intimada por meio do procurador Dr Felipe Andres de 

Acevedo Ibanez para providenciar as diligências do Sr. Oficial de Justiça, 

(haja vista a juntada do substabelecimento SEM reserva de poderes 

datado em 30/01/2018, fls.53/54) este quedou-se inerte, intimada a parte 

autora pessoalmente, via carta de intimação no endereço constante nos 

autos (art.274 parágrafo único)devolução de correspondência "mudou-se" 

o douto procurador encarta aos autos peça idêntica ao contido as fls 

53/54 novamente por mais 04 (quatro) vezes em 12/09, 28/09, 05/10, 

05/10 (outro protocolo), sem providenciar o necessário para o devido 

andamento do feito, APESAR DE INTIMADO para realizá-lo; importa 

ressaltar de trata-se de Vara com mais de sete mil processos,contendo 

número exíguo de servidores, tal feito demanda retrabalhos inócuos e 

estéreis, pois os autos permanecem sem o devido prosseguimento do feito 

desde outubro 2016 por culpa exclusiva da parte autora , devendo ser 

obedecido o princípio da cooperação imposto pelo art.6º do CPC, desta 

feita impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido andamento ao feito a fim depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia (BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS FLS 40)ante o 

pedido de citação por MANDADO de fls 40, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos e/ou prescrição intercorrente..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758192 Nr: 10407-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANORP COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

NORTE PIONEIRO, RENATO MARTIN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - 

OAB:139300/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da Carta Precatória a comarca de origem, sendo que, 

em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a ser 

cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020304 Nr: 32087-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B SOLUÇÕES ACADEMICAS LTDA, 

LUCIANO MIDON NORONHA CAMPOS DA LUZ, LUCIVANIA FRANCISCA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821009 Nr: 27225-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CLAUDIA BUENO BRANDÃO, 

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800785 Nr: 7210-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls. 80/81.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790725 Nr: 44776-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 
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002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799573 Nr: 5998-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA CASSÉLIA DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO DORILÊO 

REZENDE - OAB:17.729/MT, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:MT/ 

3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - 

OAB:MT/24.197/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875451 Nr: 13739-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA DE FRANÇA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais dos patronos, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar as partes da sentença de fls 261, vem a seguir transcrito: 

``Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Homologo 

por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 219/222. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma da previsão contida no art. 924, III do CPC.Eventuais 

custas remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. 

Expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados na Conta 

Única, em favor do banco exequente, na forma indicada às fls. 220, com 

todos os rendimentos creditados. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.´´

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705667 Nr: 166-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMISSON QUEIROZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte executada da certidão de fl. 249 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a inércia da parte exequente apesar de devidamene 

intimada para manifestar-se nos autos , bem como ao contido na decisão 

de fls 238, no qual determina que em caso de silêncio das partes 

dever-se-á encaminhar os autos para o arquivo, e em face a troca de 

procuradores da parte executada, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte executada para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de inércia do mesmo, cumpra-se a 

determinação supracitada encaminhado os autos ao arquivo, conforme 

determinado as fls 238. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045792 Nr: 44281-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CERQUEIRA E SILVA ME, EDUARDO 

CERQUEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de INTIMAÇÃO de fls.51/52, devolvida pela 

ECT pelo motivo "MUDOU-SE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015043 Nr: 29721-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043995 Nr: 43468-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145807 Nr: 29948-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY DARYEL RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072101 Nr: 56248-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARCIA FORTES, ALIANÇA 

DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, MATEUS DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR, ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454039 Nr: 25697-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, SERGIO 

CANTARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355246 Nr: 25773-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CRISTIANE VAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373290 Nr: 9701-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE PROMOTORA DE CRÉDITOS 

ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910193 Nr: 36962-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1000925 Nr: 23858-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK COMERCIO DE TECIDOS - ME, THIAGO 

MARTINS GUAPO, MARCOS NASCIMENTO, ANA KEILA GUAPO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867897 Nr: 7865-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON JUNIOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785535 Nr: 39400-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA SUPERMERCADOS LTDA, DENISE 

BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 4785-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES, JOSÉ 

BENICIO RODRIGUES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

05/10/2018) requer de dilação de prazo ( 60 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38949 Nr: 1609-88.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, 

BRASIL CENTRAL IND. COM. PAPEIS E EMB. LTDA, MONICA FATIMA 

VILLAR DO CARMO RODRIGUES, BRAZ JOSÉ VILLAR DO CARMO, GISELI 

VILLAR DO CARMO, FERNANDO VILAR DO CARMO, AIDÊ DO CARMO 

VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação de fls 793/812 apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. Deixo de certificar a 

tempestividade do recurso juntado as fls 767/784 pois já consta nos autos 

a certidão de tempestividade as fls 786. CERTIFICO AINDA, que a parte no 

ato de interposição do recurso da parte executada consta o comprovante 

de pagamento do preparo, as fls 783/787, e em referência ao recurso 

interposto pela parte exequente o comprovante de pagamento do preparo 

encontra-se juntado às fls 807/808.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem 

contrarrazões aos Recursos de Apelações (encartados as fls 767/784 

pela parte executada), e (recurso de Apelação de fls 793/812 encartado 

pela parte autora), ambos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72008 Nr: 1149-04.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA., RENATO 

ALVES PINTO, RENE ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

MANOEL OURIVES FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA para que 

regularize a sua representação processual, (art 104 do CPC) no prazo de 

05 (cinco) dias sob pena de ser desconsiderado e sua petição 

desentranhada dos autos, tendo em vista que não consta nos autos 

procuração ou substabelecimento de advogados com procuração nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 267832 Nr: 1133-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY PINHEIRO FRAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 242028 Nr: 10535-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779446 Nr: 32899-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756808 Nr: 8945-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES, I C A SOARES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795577 Nr: 1915-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELICIANO SOARES, MARCELO F 

SOARES TRANSPÓRTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls. 80/81 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820033 Nr: 26273-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ARBOIT, RODOVIARIO MATO 

GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

as devoluções de correspondência, acostadas as fls 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146700 Nr: 30302-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1228749 Nr: 14430-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, MALB COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, NILDO FERNANDES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls 152/153 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746014 Nr: 43195-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA QUATTI MOURA, YVAN 

MIRAGLIA MOURA, COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA ROSA 

LTDA, CIRO QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724306 Nr: 19954-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH IBRAHIM KHARGY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de fls. 

245/249 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144404 Nr: 29362-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO GONZAGA GOMES 

SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082916 Nr: 2887-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085164 Nr: 3875-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099857 Nr: 10511-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDRADE MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717888 Nr: 8823-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 
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TEIXEIRA - OAB:15134

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls 181, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``III – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a 

liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o 

credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, 

instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, assim, deve prosseguir a execução com simples cálculos 

aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 

do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o 

prosseguimento da demanda.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246212 Nr: 14014-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, WILSON DIAS FERREIRA, JAIRA MARIA CABRAL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HUMBERTO ALVES 

FILHO - OAB:5.025, JOÃO JORGE ALVES DE ARAÚJO - OAB:5252

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos no dia 24/08/2018 

requer de dilação de prazo de 10 (dez) dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306738 Nr: 15987-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORDIGITAL C. INFORMÁTICA LTDA, 

CARLOS ROBERTO BARBOSA, MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732405 Nr: 28584-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO TEIXEIRA DA CRUZ, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos aferi que a parte requerida 

informou a existência de conta Convênio, desta feita diligenciei junto ao 

Departamento da Conta Única, e ao setor de atendimento ao Setor Público 

do Banco do Brasil e ambos informaram a necessidade de atendimento a o 

artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP, desta feita impulsiono 

os presentes autos para INTIMAR a requerida para informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, (CPF/CNPJ do autorizado, código do Banco, 

número da agência e número da Conta e CPF do advogado) NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, sob pena de arquivamento do processo, no estado em que 

se encontra, haja vista o findar da prestação jurisdicional ante a sentença 

proferida e a expedição da certidão de trânsito em julgado..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851738 Nr: 54659-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que o banco executado não encartou o comprovante de 

pagamento do débito exequendo, apenas informou as fls 213, que o 

mesmo encontrava-se em anexo, porém verifico que o mesmo inexiste, 

desta feita, impulsiono os autos para intimar a parte requerida para 

manifestar-se encartando o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751263 Nr: 3010-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DA SILVA PEREIRA - ME, ALOIR 

RODRIGO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

112/114, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em agosto/2018 - R$ 425.423,04 

(quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e quatro 

centavos), pelo não pagamento voluntário, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: A. R. da 

Silva Pereira (nome fantasia: Qualificar Veículos) – CNPJ nº 

06.256.290/0001-15 e Aloir Rodrigo da Silva Pereira – CPF nº 

616.895.641-72, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.(...).Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 
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publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773049 Nr: 26179-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BENTO DA COSTA ME, MARIO BENTO 

DA COSTA, LENICE DE OLIVEIRA AREVALO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 Vistos etc.I – Ante a renúncia da patrona às fls. 50/54, intimem-se os 

executados, pessoalmente (via postal, com AR), para constituírem novo 

patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.II – Devidamente intimados 

para o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 71/73 e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado em setembro/2018 - R$ 

332.967,84 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e quatro centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: Mario Bento da Costa 

ME – CNPJ nº 24.701.245/0001-04, Mario Bento da Costa – CPF n° 

178.823.971-72 e Lenice de Oliveira Arevaldo Costa – CPF n° 

181.850.291-72, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil(...)Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725073 Nr: 20767-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THALLITA VALERIE SOUSA PIO, 

IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO DIBENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Comparece a parte autora às fls. 211/214 requerendo a 

reconsideração da decisão de fls. 210, que indeferiu o pedido de fls. 209, 

por não ser a via adequada a tal pleito, devendo a referida pleitear em 

ação própria, pois o objetivo da ação aqui proposta foi atingido.

Não obstante os argumentos expendidos pela exequente, verifico que a 

decisão passou irrecorrível, sendo assim, indefiro o pedido de 

reconsideração para que o executado forneça todos os documentos 

requeridos pelo exequente por não ser a via adequada a tal pleito.

III – Com relação ao pedido de cumprimento de sentença, ressalto que o 

Código prevê que, sendo possível a liquidação da sentença por cálculo 

aritmético, como é o caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da 

sentença, na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, assim, deve prosseguir a execução 

com simples cálculos aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do 

artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Assim, intime-se a exequente para instruir seu pedido na forma devida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o referido prazo, permanecendo o exequente em silêncio, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 911572 Nr: 37893-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, EVANILDO DIAS LEITE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Tendo em vista que o executado De Ville Empreendimentos Imobiliários 

Ltda foi devidamente citado às fls. 52.

 Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do executado:

- Evanildo Dias Leite e Silva, CPF n°. 522.257.551-91.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824183 Nr: 30252-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANSELMO GUIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393114 Nr: 28513-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, NEIVALDO CESAR FERREIRA 

DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 71, apresentada 
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nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 862279 Nr: 3460-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO JUNIOR MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32.909, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223/SP

 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 executada, ante a não atualização do cadastro de 

advogado, da sentença de fls. 131 cuja parte dispositiva vem a seguir 

transcrita:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 125/128 compareceu o executado informando o pagamento da 

condenação.

A parte exequente comparece às fls. 130 concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado, requerendo a expedição de 

alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante informação de fls. 130.

Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814040 Nr: 20513-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO BMG S.A., BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, FLAIDA BEATRIZ 

NUNES DE CARVALHO - OAB:96864/MG, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte requerida da decisão de fls. 554 para a devida 

ciência das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:

Com essas considerações, recebo os embargos declaratórios e ACOLHO 

os mesmos, no tocante ao erro material ocorrido, corrigindo o dispositivo 

da sentença, que conterá o seguinte:

 “João Evangelista Bastos da Silva propôs Ação de Declaração de 

Superendividamento c/c Revisional de Contrato, Indenização por Danos 

Morais e pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco Semear S/A, 

Banco Bonsucesso S/A, Banco Panamericano S/A, Banco BMG S/A, 

Banco do Brasil S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A, no entanto requereu 

desistência do feito às fls. 506/507.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 267, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, 

obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhes foram concedidos, consoante Lei 1.060/50.

(...)”

II – Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043760-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043760-46.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Thelma Silva 

Gomes ingressou com Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência em face de Banco do Brasil S/A. Afirma a requerente que 

firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário de n. 349.806.859 

em 21/11/2016, afirmando se tratar de um ato simulado de mera 

renegociação de dívida, não havendo qualquer liberação de capital pelo 

requerido à requerente. Assevera assim que há abusividade contratual 

pela simulação, inexistindo novação das obrigações. Assim, em sede de 

liminar pretende seja reconhecida a exclusiva responsabilidade do 

requerido na mora contratual gerada, e que o requerido exclua e abstenha 

de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto 

de títulos, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça 

gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente 

reconhecida a exclusiva responsabilidade do requerido na mora contratual 

gerada, e que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse 

do bem. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores 
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cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Desse modo, a simples alegação de que há encargos 

abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são 

efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base nas 

provas documentais produzidas pela requerente, presumir que houve ato 

simulado. Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve 

ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme 

segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 

2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 17 de dezembro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005675-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LUCIA SILVA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005675-25.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Novamente, 

converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado ao 

Departamento de Secretaria de Estado de Gestão, setor de folha de 

pagamento, para que este forneça o histórico de pagamento (holerites) da 

requerente desde janeiro/2014 (início dos descontos dos contratos) até 

dezembro/2018, em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020706-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (AUTOR(A))

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020706-85.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002345-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002345-20.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

cível de decretação de nulidade do negócio jurídico e de débitos c/c 

indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta por 

Sinvaldo dos Santos em face de Banco do Brasil S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – 

CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição 

financeira no polo passivo da lide não estabelece, por si só, a 
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competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 

1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS 

DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A 

definição da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

faz-se, de modo expresso, pela indicação da matéria que lhe cabe e não 

pela atividade econômica das partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA NITIDAMENTE FINANCEIRA 

- CONFLITO PROCEDENTE. A competência das varas especializadas de 

direito bancário se mede pela especialidade da matéria e não pela 

atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) 

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035032-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002345-20.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intimem-se 

as partes para que informem, em 15 (quinze) dias, o andamento da Ação 

de Recuperação Judicial de n. 1036309-04.2017.8.11.0041, bem como se 

está incluso na mesma o crédito aqui discutido e cobrado na Execução 

apensa, pois não ficou comprovado com a documentação trazida pelo 

embargante. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 17 de dezembro 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: 1041831-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GARCIA BERNARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041831-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: PAULA GARCIA BERNARDI Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 

AT/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005155-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005155-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea dos embargantes de custearem 

as despesas processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Diante do 

comparecimento espontâneo do embargado, certifique a Secretaria acerca 

da tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução apresentada 

junto ao ID 15262002. Sendo tempestiva, manifeste-se o embargante 

sobre a Impugnação aos Embargos à Execução e documentos, no prazo 

legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015837-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015837-16.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Benedita Rosa 

Rodrigues Correa, devidamente qualificada e representada, ajuizou a 

presente Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência 

em desfavor de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, 

igualmente qualificado e representado, com as alegações e fundamentos 

que seguem. Afirmou a requerente que firmou com o requerido um 

contrato de n. 040400037466 em 12/11/2015, no valor de R$ 1.258,54, 

acrescido ao mesmo a quantia de R$ 415,32 referente à TAC e o valor de 

R$ 25,88 referente ao IOF, totalizando R$ 1.699,74, a ser pago em 12 

parcelas mensais no valor de R$ 293,36, com taxa efetiva de operação de 

22,64% ao mês. Já tinha pago a quantia de R$ 1.173,44, e em 16/03/2016 

repactuou o débito, originando o contrato de n. 040400039388, no valor de 

R$ 1.449,29, acrescido ao mesmo a quantia de R$ 19,70 referente ao IOF, 

a quantia de R$ 1.149,54 para quitação do débito do contrato anterior, 

sendo liberada a quantia de R$ 280,05 à requerente, a ser pago em 12 

parcelas mensais no valor de R$ 326,45, com taxa efetiva de operação de 

22,65% ao mês. Que há cobrança abusiva nos contratos de juros 

abusivos, TAC e IOF. Requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, que seu nome não seja incluso junto aos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito e a citação do requerido. No mérito, pleiteou a 

nulidade das cláusulas contratuais pela cobrança de Tarifa de Cadastro e 

IOF, a limitação dos juros abusivos, e a condenação do requerido ao 

pagamento de repetição de indébito em dobro e ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 1.429,59 (um mil, quatrocentos e vinte e 

nove reais e cinquenta e nove centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos de procuração, declaração de hipossuficiência, cópia dos 

contratos firmados e extratos de sua conta corrente. Em decisão de ID 

2632473, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, a inversão 

do ônus da prova, deferida a tutela de urgência para que o requerido não 

inclua o nome da requerente junto aos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito e determinada a citação do requerido. Regularmente citado, o 

Banco requerido apresentou defesa e documentos de ID’s 3071092 a 

3071146, tempestivamente (ID 13824918). Arguiu em sede de preliminar a 

inépcia da inicial pelo argumento de que a requerente não cumpriu os 

requisitos do §2º do artigo 330 do CPC, a falta de interesse de agir da 

requerente e a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, pleiteando a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, afirmou que a requerente estava 

inadimplente com o segundo contrato e que o mesmo tem ciência dos 

encargos e juros contratados e cobrados, que o requerido não é obrigado 

a realizar a renegociação da dívida e tão pouco conceder descontos. 

Argumentou acerca da legalidade dos encargos contratados e do 

descabimento da restituição em dobro. Pleiteou ao final a improcedência 

total da ação. Em ID 9338972 a requerente apresentou impugnação à 

contestação, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que 

ainda pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado 

da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela de 

urgência, promovida por Benedita Rosa Rodrigues Correa em face de 

Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, na qual a requerente 

pleiteou a revisão de dois contratos de empréstimo pessoal realizados 

com o requerido, alegando cobrança abusiva de juros remuneratórios, 

TAC e IOF. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao 

mérito, passo ao exame das preliminares arguidas. Das preliminares -Da 

inépcia da inicial No tocante a alegação de inépcia da inicial, pela ausência 

de cumprimento de requisitos pela requerente, pois “não havendo a 

discriminação das obrigações contratuais que a autora pretende 

controverter, bem como a indicação do valor que entende incontroverso 

fundado na pretendida revisão contratual mediante planilha descritiva, a 

petição inicial será inepta”, tenho que a requerente cumpriu os 

mencionados requisitos, os fatos foram narrados e estão relacionados 

com o direito, bem como está presente na fundamentação o motivo de a 

parte requerida recorrer ao judiciário para ver solucionada a lide, 

indicando os valores e encargos que a requerente entende corretos e os 

abusivos. Dessa forma, rejeito a preliminar. - Da carência de ação pela 

falta de interesse de agir e ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo Ainda, o requerido contrapõe aos 

argumentos da requerente, alegando preliminar de carência de ação por 

falta de interesse de agir. Quanto à falta de interesse processual, 

inteiramente descabida a arguição do requerido de extinção do processo 

com base no artigo 485, VI do CPC, isso porque o interesse de agir 

evidencia-se na medida em que a parte se vê diante da necessidade de 

recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu 

pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual 

adequado, não havendo assim porque falar em falta de interesse 

processual. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, por ter julgado o STJ o Recurso 

Repetitivo acerca da Tarifa de Cadastro, tenho que esta alegação se 

confunde com o mérito, não tendo como tratá-la em matéria preliminar. 

REJEITO, pois, as preliminares. Passo à análise do mérito propriamente 

dito. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão 

de ID 2632473, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente 

vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. Da declaração genérica 

de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 

do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte requerida determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Inicialmente, destaco que a revisão 

contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão 

de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por 

essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. Dos juros 

remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo 

depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso 

na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes 

interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o 

Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A 

abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições 

financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado 

estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de 

Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se 

permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos 

consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado 

excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem sido a 

posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de 

juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 – RS (2007/0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, os juros 

remuneratórios incidentes sobre os contratos firmados pelas partes estão 
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estipulados em 14,50% (contrato 040400037466) e 22,00% ao mês 

(contrato 040400039388), consoante se extrai dos contratos juntados à 

inicial, razão pela qual imperiosa a limitação pretendida no caso em tela, 

pois flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação desse encargo. 

Assim, limito os juros remuneratórios dos contratos de empréstimos 

pessoais retro citados a 2,00% ao mês, em cada. Da tarifa de contrato 

(TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS (2011/0096435-4), 

representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da 

cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a cobrança de 

créditos objetos de contratos bancários, comumente identificadas pelas 

siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do imposto sobre operações 

financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 

1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 

30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a 

pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, 

ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com 

a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por 

serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às 

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que nos 

contratos celebrados entre as partes, apenas no contrato de n. 

040400037466 firmado em 12/11/2015, foi cobrada as Tarifa de Cadastro 

no valor de R$ 415,32, respectivamente, representando mais de 33% do 

valor do crédito liberado em cada contrato, mostrando-se tal quantia 

abusiva. Embora não consta nos autos alegações de que o cliente já tinha 

cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da 

cobrança da referida Tarifa de Cadastro, mas não na quantia cobrada. 

Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a abusividade da 

cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa média de 

mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 2. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente". Assim, apenas por se mostrar extremamente excessivo 

o valor da tarifa de cadastro cobrada, limito a referida tarifa de cadastro 

na quantia de R$ 100,00 (cem reais) no primeiro contrato de n. 

040400037466, devendo ser restituída à requerente devidamente 

corrigida. Da cobrança de IOF Quanto à alegação de cobrança indevida do 

IOF não assiste razão à requerente. É cediço que o IOF é devido nas 

operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja 

incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições 

financeiras. Observa-se que a expressão ‘operações de crédito’, nos 

termos do regulamento compreende o “empréstimo sob qualquer 

modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de título” (art. 3º, § 4º 

do Decreto n. 2.219/97). A legislação ainda determina às instituições 

financeiras a responsabilidade pela cobrança do tributo – IOF e o seu 

recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 5º do Decreto n. 2.219/97). No que 

respeita a cobrança do IOF, esta deverá se realizar “na data da entrega 

ou colocação dos recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 

10 do Decreto n. 2.219/97), posto que o fato gerador do referido tributo “é 

a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a 

represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante 

equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à 

disposição por este”, consoante os precisos termos do art. 11 do Decreto 

n. 2.2129/97. No âmbito da norma tributária, o que importa para fins de 

incidência do tributo – IOF é o momento da celebração do contrato de 

financiamento. Tal compreensão vem escorada no inciso I do art. 63 do 

CTN (Lei n. 5.172/66). Nessa linha de compreensão, destaco o julgado do 

STJ: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

REJEITADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MP 

2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

PREVISÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. 

LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. RESTRIÇÕES EM CADASTROS 

DE CRÉDITO NO CURSO DA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1)O pedido de antecipação da tutela recursal não 

merece acolhimento, uma vez que não há previsão legal para tanto, 

somente sendo admissível em sede de agravo de instrumento, conforme 

artigo 527 do Código de Processo Civil. 2)O apelante delimita a matéria a 

ser impugnada atendendo ao fim colimado ao instrumento processual em 

comento, qual seja, devolver aos magistrados de segunda instância o 

conhecimento da matéria, a fim de reformar o provimento jurisdicional 

lançado ou para que eventuais erros, vícios, injustiças ou omissões sejam 

sanadas. 3)A impossibilidade jurídica do pedido é de ser reconhecida 

apenas quando há expressa proibição do pedido no ordenamento jurídico. 

Na hipótese, o pedido não é juridicamente impossível, porquanto reflete o 

interesse da parte em ver declarada a nulidade das cláusulas contratuais 

que entende serem abusivas e ilegais. 4)Não há interesse recursal na 
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hipótese em que o recorrente pretende discutir tarifas e suposta 

irregularidade da incidência da comissão de permanência, se aludidas 

rubricas não restam consignadas em contrato, tampouco foi demonstrada 

a efetiva cobrança. 5)A compreensão firmada pelo Conselho Especial no 

sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5º 

da MP nº 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1º do artigo 28 da lei nº 

10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta 

Corte de Justiça. 6)A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se 

alinhar àquela da Corte Superior, julgando válida a capitalização mensal de 

juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste 

expressa previsão contratual neste sentido. 7)Sendo válida a 

capitalização mensal nos contratos celebrados após 31/03/2000 e 

havendo expressa previsão contratual nesse sentido, inexistem motivos 

para se julgar ilegal a cobrança. 8)A pactuação da capitalização mensal 

pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e 

anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao 

duodécuplo da taxa mensal de juros. 9)A utilização do sistema francês de 

amortização da Tabela Price, mediante a correção e aplicação de juros 

sobre o saldo devedor não implica, de per si, em ilegalidade; 10)A 

cobrança de IOF é válida quando expressamente prevista no instrumento 

contratual, como é o caso dos autos, conforme julgamento recente, sob o 

rito de recursos repetitivos, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça; 11)Para que seja devida a repetição de indébito, ou seja, a 

devolução em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição 

do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é 

necessária a caracterização de má-fé da instituição financeira, o que não 

se afigura no caso em exame, posto que a mera declaração de nulidade 

de cláusulas contratuais não importa, por si só, em reconhecimento de 

má-fé. É indevida a repetição de indébito quando não há o que restituir. 

12)A jurisprudência dominante é no sentido de que a discussão de 

eventuais cláusulas abusivas no contrato, por si só, não é capaz de 

obstar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 

13)Recurso conhecido, Rejeitadas as preliminares e improvido. Sentença 

mantida. (Acórdão n.757468, 20120111472569APC, Relator: GISLENE 

PINHEIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/02/2014, Publicado no DJE: 12/02/2014. Pág.: 130) grifo nosso. 

Contudo, deve-se fazer uma ressalva no que concerne à distinção das 

operações de abertura de crédito e de mútuo (financiamento), não apenas 

pela sua denominação o que, por si só, seria irrelevante, mas sim por 

serem distintas em suas estruturas jurídicas. É que no mútuo, o valor do 

principal é sempre alocado, necessariamente, já quando de sua 

contratação. No contrato de financiamento garantido por alienação 

fiduciária o montante é totalmente disponibilizado no momento da adesão, 

sendo, portanto, desde logo conhecido o valor efetivo da dívida. Nesse 

caso, o IOF incide em uma única vez e sobre o valor total disponibilizado 

quando da contratação do financiamento. Diferentemente, na abertura de 

crédito a instituição financeira coloca certo valor máximo à disposição do 

consumidor que poderá utilizá-lo ou não, consoante certo cronograma de 

desembolso. O que mais distingue esse contrato de outras operações é a 

obrigação assumida pela instituição financeira, porquanto esta não 

transfere a quantia que empresta, mas simplesmente a coloca à 

disposição do cliente. Nesta hipótese, o IOF incide sobre a quantia 

apropriada pelo tomador de forma parcial, haja vista que a cada retirada 

do crédito este sofrerá a tributação. Não se pode alegar a abusividade da 

cobrança do IOF nas parcelas, na medida em que não se trata da 

cobrança parcelada do tributo, mas sim, de ressarcimento da instituição 

financeira, referente ao imposto que ela pagou integralmente, em nome do 

cliente. Diante disso, não vejo no caso tratado a caracterização de 

obrigação abusiva que coloca o requerente em desvantagem exagerada e 

incompatível com a boa-fé e a equidade contratual, uma vez que a 

cobrança do IOF se deu uma única vez, quando da liberação da quantia 

financiada. Da repetição de indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Conforme já dito, os bancos, como prestadores de serviços 

possuem responsabilidade profissional e são regidos pelas regras do 

Código de Defesa do Consumidor que consagram a objetividade relativa, 

ou seja, sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são disponibilizados pelo 

banco aos seus clientes, inclusive pelo fato de que tal via lhe proporciona 

enorme redução de custos e por consequência um aumento em seus 

lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem boa-fé, sejam 

lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem 

dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em reparar os 

prejuízos sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

SENTENÇA MANTIDA. A autora foi cobrada indevidamente, em razão de 

várias transações não autorizadas por ela e que haviam sido lançadas na 

fatura de seu cartão de crédito. O d. Juízo de Primeiro Grau julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento 

da quantia de R$ 4.583,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e 

trinta e dois centavos), a título de repetição do indébito. O recorrente, em 

sede recursal, alega que não houve defeito na prestação do serviço, 

sendo incabível a restituição em dobro. Por fim, defende que os juros de 

mora nas condenações por danos morais são devidos a partir da sua 

fixação. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema 

jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A teoria 

do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de 

produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação 

jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa da 

consumidora. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é 

do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente 

da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. O art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável." Cumpre destacar que não 

há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, 

porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 

Quanto à impugnação relativa aos juros de mora referentes à reparação 

por danos morais, essa não merece prosperar haja vista a inexistência de 

condenação em danos morais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, 

deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995. Sem honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995.” (Acórdão n. 574198, 

20110111794792ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 23/03/2012 p. 266) “AGRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - DÉBITO 

INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VIABILIDADE - PAGAMENTO EM DOBRO - CABIMENTO. 1. 

Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas 

em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de 

Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Em face da 

ausência de amparo legal e contratual capaz de justificar o desconto de 

valores na conta na conta-corrente do consumidor, mostra-se devida a 

devolução em dobro, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (Acórdão n. 584937, 20110110133405APC, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 

10/05/2012 p. 141) Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento 

desta obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que 

devem prevalecer nos contratos de relação de consumo. Com a revisão 

do encargo abusivo cobrado no período de normalidade contrato (juros 

remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos pela 

requerente, valor a ser apurado e a ser devidamente corrigido, na forma 

dobrada, compensando-se a quantia final com seu débito, se houver. 

DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Benedita Rosa 

Rodrigues Correa move em face de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimentos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, 

determino a revisão dos contratos de n. 040400037466 e 040400039388, 

nos seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 

2,0% ao mês, em cada contrato; 2. Mantenho a Tarifa de Cadastro no 

contrato n. 040400037466 e REDUZO o seu valor para R$ 100,00 (cem 

reais); 3. Afasto o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu 
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uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de 

imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente; 4. Determino a 

restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento 

efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva de juros 

remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada 

respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir 

da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da 

requerente do referido contrato. A liquidação de sentença deverá 

obedecer aos parâmetros desta decisão. Considerando que a requerente 

decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único 

do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO MINAS NOVAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012773-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: OLIMPIO MINAS NOVAS - ME Sentença Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 12845741. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021400-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHISLENE LOANGO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021400-54.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Shislene Loango Araujo 

ajuizou Ação de Rescisão de Contrato com Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados e representados na inicial. Alegou inicialmente que firmou com 

o requerido um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 

1.764,50. Após três anos de descontos ainda possui saldo devedor. 

Passado um tempo, procurou novamente o requerido na tentativa de 

contratar um novo empréstimo e recebeu a informação de que havia ainda 

um saldo de R$ 5.000,00 a pagar, que se tratava de um cartão de crédito e 

que o valor debitado em sua folha de pagamento se referia ao mínimo da 

fatura de cartão de crédito. Afirmou que nunca utilizou de cartão de 

crédito do requerido, e que pagava mensalmente o valor do empréstimo 

que contratou. Assim, requereu em sede de tutela antecipada o 

cancelamento dos descontos em sua folha de pagamento, a inversão do 

ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a citação 

do requerido. Ao final, pleiteou a procedência total da ação, declarando a 

quitação do débito referente ao empréstimo consignado, a condenação do 

requerido ao pagamento de danos materiais, morais, repetição do indébito 

e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão de ID 8850526 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus 

da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos de ID’s 9356399 a 9356495, 

tempestivamente (certidão de ID 10958465). Em sede de preliminar arguiu 

a prescrição da sua pretensão, pleiteando a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente deu sua 

anuência contratando regularmente o empréstimo via cartão de crédito 

consignado, realizando, inclusive, saques no referido cartão nos valores 

de R$ 1.475,00, R$ 91,00, R$ 152,80 e R$ 136,70, e efetuando compras 

no cartão. Que os descontos em sua folha de pagamento mensais são 

referentes ao mínimo das faturas, em até 5% de seus vencimentos, 

ficando a cargo da requerente efetuar o pagamento do restante da fatura, 

pois tem limite o valor do desconto de cartão de crédito em margem 

consignável. Assim, pleiteia ao final a impossibilidade de declaração de 

inexistência do débito, a inexistência de danos morais, a improcedência da 

demanda e condenação da requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimada, a 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 11184636, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato com declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de 

antecipação de tutela, na qual a requerente pleiteia a suspensão dos 

descontos a título de pagamento do cartão de crédito firmado com o 

requerido, sendo declarada quitada a sua dívida pelo prazo de descontos 

já efetuados, e a indenização por danos morais e materiais. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito da 

demanda, analiso a preliminar arguida em sede de contestação. Da 

preliminar -Da prescrição da pretensão A presente ação pretende a 

nulidade de contrato, iniciando o contrato no ano de 2010, por isso, a 

pretensão é de natureza contratual, motivo pelo qual, atualmente, a 

prescrição ocorre em dez anos, consoante art. 205, do CCB/2002. Neste 

sentido a jurisprudência: REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO 

BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TARIFAS: SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA; 

INCLUSÃO DE GRAVAME E REGISTRO DO CONTRATO. I – A pretensão de 

revisão de cláusulas contratuais e devolução dos respectivos valores 

pagos prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de 

mérito rejeitada. II – A remuneração da instituição financeira advém do 

pagamento dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de 

modo que é abusiva a cobrança das tarifas de serviços de 

concessionária; de inclusão de gravame e de registro do contrato, 

consoante o art. 51, inc. IV, do CDC. III – Apelação desprovida. (Acórdão 

n.822698, 20140110330785APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: 117, 

6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 

07/10/2014. Pág.: 250) (grifo nosso) APELAÇÃO. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

A TÍTULO DE VRG. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CC/2002. 
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INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Ainda que fosse aplicado o 

prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, este se iniciaria com a 

reintegração do veículo nas mãos do proprietário e não de sua entrega à 

arrendatária. No entanto, não é esse o prazo a ser aplicado, pois não se 

trata de ação que visa reparação decorrente de responsabilidade 

extracontratual. A autora pretende, em razão da resilição do contrato, a 

devolução das quantias pagas a título de VRG. Deve, portanto, ser 

aplicado o prazo geral contido no art. 205 do Código Civil. (TJSP – 31ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão nº 

1056163-86.2014.8.26.0100 (DIGITAL), Voto nº 19.826, Relator 

Desembargador ADILSON DE ARAUJO, Julgado em 18/08/2015) (grifo 

nosso) “Arrendamento mercantil. Ação ordinária de resilição de contrato 

de arrendamento mercantil mediante a devolução do bem arrendado e 

restituição das quantias pagas c/c antecipação de tutela. Procedência 

parcial da ação para declarar a resilição do contrato, nulidade da cláusula 

contratual que estipulou a perda do VRG e a inexigibilidade das parcelas 

vencidas após a devolução do bem. Prescrição afastada. Prazo decenal 

do art. 205 do Código Civil e não trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil. 

R e c u r s o  a p e n a s  d o  r é u . . . ”  ( T J S P ,  A p e l a ç ã o  n º 

4000158-46.2013.8.26.0223 Relator Desembargador Kioitsi Chicuta 

Julgado em 30/07/2015). (grifo nosso) No caso concreto a prescrição é de 

dez anos. Portanto, REJEITO a prejudicial de mérito. Passo agora ao exame 

do mérito. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme 

decisão de ID 8850526, tenho como incidente o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do 

ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Do mérito Pretende a 

requerente com a presente ação ser declarado quitado o contrato de 

empréstimo consignado, que se trata na verdade de um cartão de crédito 

descontado em sua folha de pagamento, declarando inexistentes os 

débitos oriundos do referido cartão, e por ainda haver saldo devedor, a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

e materiais. Com os documentos dos autos, constato que foi pactuado um 

cartão de crédito consignado entre as partes, utilizando-se ainda a 

requerente deste com compras mensais, e apenas haviam os descontos 

em sua folha de pagamento do valor mínimo da fatura. Ainda, ressalta o 

requerido que a requerente não efetuou nenhum pagamento complementar 

das faturas, o que a mesma confessa em sua exordial quando informa os 

descontos de aproximadamente 07 (sete) anos de parcelas em sua folha 

de pagamento. Tenho que os créditos foram liberados à requerente, esta 

efetuou compras no referido cartão, comprovada assim a validade do 

contrato pactuado, considerando que o contrato foi firmado pessoalmente 

entre as partes, logo, não cabe a pretensão de quitação do contrato que 

ainda não finalizou seus descontos. Nos autos, não existe nenhuma prova 

de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar a anulação 

total ou parcial do contrato firmado, pois trata-se de empréstimo efetuado 

pessoalmente com a requerente, com sua assinatura posta no referido 

contrato, no qual consta a sua devida nomenclatura de cartão de crédito 

consignado em folha de pagamento, efetuando compras no referido 

cartão, e esta não comprovou nenhum pagamento além dos descontos em 

sua folha de pagamento. Com efeito, impende ressaltar que compete ao 

autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 

373, I, do CPC). Ressalto, inclusive, quando não há pagamento integral da 

fatura, quanto aos juros do período de refinanciamento do valor em aberto, 

já se acha pacificado que nem existe capitalização, nem tampouco se 

pode falar em ilegalidade da cobrança, como bem lecionam os Tribunais: 

"Nos contratos de cartão de crédito, verifica-se que inocorre a 

capitalização mensal de juros nos períodos em que o titular efetua o 

pagamento mínimo da fatura, porquanto o valor pago é destinado, 

primeiramente, à amortização de juros, nos termos do art. 354 do Código 

Civil, de modo a inexistir a repudiada incidência de juros sobre juros". 

(TJ/PR, Apelação Cível nº 537276- 1, Relator Des. Shiroshi Yendo). 

"DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA-MANDATO. 

LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 

JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 1 - O entendimento da Segunda Seção 

desta Corte, a partir de 25/6/03, quando do julgamento do REsp nº 

450.453/RS, Relator o Min. Aldir Passarinho Junior, firmou-se no sentido da 

legalidade da cláusula-mandato e do enquadramento das empresas 

administradoras de cartão de crédito como instituições integrantes do 

sistema financeiro nacional, a elas não se aplicando a limitação dos juros 

prevista no Decreto nº 22.626/33. 2 - Omissis. 3 - Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido para afastar a limitação dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano e autorizar os juros de mora nos termos 

mencionados." (REsp 296.678/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 

Rel. p/ Acórdão Min. FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 

01.12.2008) Não vejo razão plausível para desconstituir o contrato e, tão 

pouco, os valores das parcelas, livremente avençada pelas partes. Pelo já 

exposto, pela não caracterização de ato ilícito, entendo indevida tal 

pretensão de quitação. Não está comprovada a prática de qualquer ato 

ilícito por parte do requerido, posto que a requerente firmou de livre e 

espontânea vontade o contrato pactuado entre as partes. Dos danos 

morais e materiais No que tange à pretensão da requerente em ser 

ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Posto 

isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, declaro 

extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023446-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PASCOAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS OAB - SP198088 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023446-16.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Benedito Pascoal da 

Silva propôs Ação de Nulidade de Contrato de Crédito Consignado c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Reparação de Dano 

Moral c/c Tutela Antecipada em face de Banco Daycoval MT, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 11118796. O requerido, em 

manifestação de ID 14940872, pleiteou o julgamento do mérito, 

condenando o requerente em litigância de má fé. Entretanto, a parte tem 

direito de desistir da demanda, o que não configura litigância de má fé, 

ante a ausência dos casos especificados em Lei, bem como pelo fato da 

perda de seu interesse na ação ou até mesmo de ausência de direito não 

reputa-se má-fé, tendo somente que arcar com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente, e condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, pagamentos estes que ficarão 

suspensos pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos 

em decisão de ID 9231403, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 130997 Nr: 17189-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAN ALBUÊS FERREIRA, HELENA 

CARVALHO FERREIRA PINTO, ROSIMEIRE ALBUÊS ALBUQUERQUE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR MAGALHAES - 

OAB:14445, ANA CAROLINA MOLINA PARADA - OAB:12593, EDE 

MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, ENILDO NEVES DE SOUZA - 

OAB:22.020, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT, SILVIO ALEXANDRE DE MENEZES - OAB:10300/MT

 Ante o exposto:a)- Determino que as executas Myrian Albuês Ferreira e 

Rosimeire Albuês Albuquerque Melo, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam 

aos autos a cópia da certidão de óbito de Silvio Alexandre Menezes. 

Desse modo, por ora, sobrepujo a análise dos pedidos formulados pelas 

executadas (fls. 1.594/1.600) e pelo Ministério Público (fls. 1.603/1.607) à 

prévia comprovação do acima consignado.b)- Cumprida a determinação 

acima, ou escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, 

retornem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 171737 Nr: 20531-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NAVES DE SOUZA, ESPOLIO DE PAULO 

AFONSO PEREIRA INEZ DEALMEIDA, MARINEY NEVES DIAS INEZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Ante o exposto:a)- Determino que o Ministério Público apresente aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, memória de cálculo atualizada.; b)- 

Indefiro, por ora, o pedido do Ministério Público de buscas no sistema 

Infojud das últimas declarações de imposto de renda do executado João 

Naves de Souza;c)- Defiro a inclusão do nome do executado João Naves 

de Souza no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º do CPC), enquanto 

perdurar o inadimplemento do valor executado;d) Expeça-se Carta 

Precatória para Comarca de Barra do Garças/MT, com a finalidade de 

intimar Mariney Neves Dias de Almeida pessoalmente no endereço 

indicado pelo Ministério Público (fls. 1479/1481) para, querendo, constituir 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

cumprimento de sentença independente de nova intimação;e) 

Concretizadas as determinações supra, retornem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 11003-75.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, ROSILAYNE 

FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ENGEBRAS S.A - 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO LEANDRO P. DE 

ALMEIDA - OAB:7968/MT, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - 

OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA AZEVEDO 

PEREIRA - OAB:OAB/DF 51.211, DANIEL AYRES KALUME REIS - 

OAB:OAB/DF 17.107, DANIELE MEIRELES DOBERSTEIN DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/DF 41.997, DANILO BATISTA SOARES - 

OAB:OAB/DF 25.279, DAVID GRUNBAUM AMBROGI - OAB:OAB/DF 

25.055, DURVAL TEODORO DE MELO - PROCURADOR MUNICIPAL - 

OAB:3.701/MT, JESSICA WIEDTHEUPER - OAB:OAB/DF 50.669, MURILO 

PALOMARES MENDES CARDOSO - OAB:OAB/DF 39.472, RAFAEL 

MOREIRA MOTA - OAB:17.162/DF, RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN 

- OAB:OAB/DF 23.866, ROGÉRIO GALLO - procurador Geral do 

Municipio - OAB:, SAULO MALCHER ÁVILA - OAB:OAB/DF 52.190

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Rosilayne Figueiredo 

Campos e Márcio Leandro P. de Almeida em face do Município de Cuiabá e 

de Engebrás S.A. Indústria, Comércio e Tecnologia de informática.

Este Juízo determinou a executada Engebrás S.A. Indústria, Comércio e 

Tecnologia de informática que efetuasse o pagamento voluntário do 

montante executado remanescente R$ 7.510,12 (sete mil quinhentos e dez 

reais e doze centavos) devido a Rosilayne Figueiredo Campos ou 

apresentasse impugnação, sob pena de bloqueio de valores (fls. 

1.547/1.547-v).

Intimada, a executada Engebrás S.A. Indústria, Comércio e Tecnologia de 

informática informou o pagamento voluntário de R$ 7.510,12 (sete mil 

quinhentos e dez reais e doze centavos) (fls.1549/1551 e 1552/1554) .

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que a executada efetuou o pagamento voluntário do saldo 

remanescente da condenação, não vejo óbice ao deferimento de 

expedição de alvará em favor da exequente Rosilayne Figueiredo Campos.

Desse modo, defiro a expedição de alvará em favor da exequente 

Rosilayne Figueiredo Campos no montante de $ 7.510,12 (sete mil 

quinhentos e dez reais e doze centavos), com todas as atualizações até 

zerar a conta, cujos dados bancários foram informados à fl. 1537.

Considerando que a manifestação da executada foi encartada em 

duplicidade nos autos, determino que a manifestação e documentos de 

fls.1549/1551 sejam desentranhados e entregue ao subscritor.

No mais, verifico que o Município de Cuiabá não foi intimado da decisão 

proferida por este Juízo às fls. 1546/1547-v. Diante disso, dê-se vista dos 

autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, ao Município de Cuiabá.
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 Após, vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei.

Devolvido o processo em cartório, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 921228 Nr: 44160-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., WAGNER CEZAR FACHONE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

 Vistos etc.

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da 

oitiva da testemunha José Carlos Hilario dos Santos, manifestada pelo 

representante do Ministério Público na ref. 218.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, mediante vista, para que manifeste, no 

prazo de dez (10) dias, se há interesse na oitiva da testemunha José 

Carlos Hilario dos Santos, arrolada em comum com o representante do 

Ministério Público (ref. 76).

Se houver interesse, no mesmo prazo acima, deverá ser informado o atual 

endereço da testemunha, para viabilizar sua intimação, sob pena de 

preclusão.

Havendo manifestação do Estado de Mato Grosso ou decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1073666 Nr: 56934-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOELMA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FRATONI RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos, etc. Defiro a juntada de substabelecimento e carta de preposição. 

Diante da impossibilidade de acordo, aguarde-se o decurso do prazo legal, 

para a apresentação de contestação, que passa a fluir partir desta data, 

na forma do art. 335, I, do CPC.

GESTORA JUDICIAL : SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ

EXPEDIENTE: 2018/1

INTIMAÇÃO DAS PARTES

Feitos Cíveis : 3001-58.1998.811.0041 Id. 54385

Tipo de Ação: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento 

de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MAIS 1 

AUTOR)

ADVOGADO: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO: MANOEL RESENDE RODRIGUES

RÉU(S): IVO SOARES DA SILVA (MAIS RÉUS)

ADVOGADO: JOÃO BATISTA BENETI

ADVOGADO: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

ADVOGADO: SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA

ADVOGADO: FABIOLA PASINI

ADVOGADO: VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO

ADVOGADO: MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA

ADVOGADO: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

ADVOGADO: EDUARDO MARTINS DE BARROS

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DE FLS. 15931594-v., A SEGUIR 

TRANSCRITA PARTE DISPOSITIVA: (...) É o relato do necessário. Decido. 

a)- Preliminarmente, procedam, se necessárias, as anotações pertinentes 

(Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos) para que, 

doravante, o presente passe a tramitar como cumprimento de sentença; b)

- Defiro a juntada do Relatório Técnico nº 652/2018 com a respectiva 

memória de cálculo atualizada; c)- Determino a inclusão dos nomes dos 

executados (OEME – Comércio de Materiais para Escritório Ltda., Natal da 

Silva Rego, Virgínia Salíes, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos 

Granja, Maria Albina Botelho, Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes 

de Barros Moraes) no Cadastro Nacional dos Condenados por 

Improbidade – CNJ, anexando ao presente feito o comprovante de 

inserção; d)- Proceda-se a inclusão do nome dos condenados Natal da 

Silva Rego, Virgínia Salíes, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos 

Granja, Maria Albina Botelho, Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes 

de Barros Moraes pela sanção de suspensão dos direitos políticos, no 

sistema de informação de direitos políticos do Tribunal Regional 

Eleitoral-Infodip; e)- Quanto à condenação dos executados OEME – 

Comércio de Materiais para Escritório Ltda., Bráulio Moraes e Gislaine 

Aparecida Fortes de Barros Moraes na proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, expeçam-se ofícios às 

Administrações Federal, Estadual e Municipal, especialmente, ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, a Secretaria Gestão do Estado de Mato 

Grosso, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, ao 

Ministério da Justiça, ao Ministério do Planejamento, Município de Cuiabá/M 

e Município de Várzea Grande/MT, para conhecimento e eventuais 

providências; f)- Em relação à condenação dos executados Natal da Silva 

Rego, Virgínia Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, 

Maria Albina Botelho Acosta a perda da função pública e de proibição de 

contratar com o Poder Público etc, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

expeçam-se ofícios às Administrações Federal, Estadual e Municipal, 

especialmente, a Secretaria Gestão do Estado de Mato Grosso, a 

Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, ao Ministério da 

Justiça, ao Ministério do Planejamento, Município de Cuiabá/M e Município 

de Várzea Grande/MT, para conhecimento e eventuais providências; g)- 

Intime-se os executados OEME Comércio de Materiais para Escritório Ltda 

e solidariamente por seus sócios Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida 

Fortes de Barros Moraes, Natal de Silva Rego, Virginia Saliés, Ivan Fortes 

de Barros, Silene dos Santos Granja e Maria Albina Botelho, nos termos do 

art. 513, §2º, II, do CPC para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento do montante das condenações em ressarcimento do erário e 

multa civil, a ser suportados por eles na seguinte proporção: OEME 

Comércio de Materiais para Escritório Ltda e solidariamente por seus 

sócios Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de Barros Moraes no 

valor de R$96.823,86 (noventa e sei mil e oitocentos e vinte três reais e 

oitenta e seis centavos); Natal de Silva Rego no valor de R$36.729,54 

(trinta e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos); Virginia Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos 

Granja e Maria Albina Botelho Acosta, no valor de R$14.523,58 (quatorze 

mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) cada, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos moldes do art. 

523, §1°, do CPC; h) Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do 

montante perseguido, o que deverá ser certificado, ou resultando as 

diligências negativas ou insuficientes, vista ao Ministério Público Estadual 

para requerer o que entender de direito; Expeça-se o necessário. 

Oficie-se. Intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027080-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO BARBOSA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA LOTUFO MULLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - 109.553.131-04 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1027080-83.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO 

DA PARTE INTERESSADA, por meio do seu Advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas referentes à 

quantidade de formais de partilha expedidos, bem como, proceder à 

retirada destes, sob pena de arquivamento dos autos, sem a sua devida 

retirada. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029604-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LEMES COELHO (RÉU)

 

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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para 

Imprensa a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio 

do seu Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, requerendo o que de direito, acerca certidão negativa do Oficial de 

Justiça. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021588-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NEI GUERRA SPOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA GUERRA SPOLON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 1021588-13.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: JORGE NEI 

GUERRA SPOLON POLO PASSIVO: JOSEFINA GUERRA SPOLON 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Curatela, proposta por Jorge Ney Guerra Spolon, em face de Josefina 

Guerra Spolon, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, a curatelanda conta hoje com oitenta e quatro anos, e foi 

diagnosticada com Meningoencefalite e meningomielite bacterianas – CID 

1004.2, o que prejudicou o exercício dos atos da vida civil por si mesma. 

Acompanham a inicial laudos médicos que atestam que a curatelanda se 

encontra internada na UTI, do hospital São Mateus, nesta cidade – id. 

14219916. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 14223740, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou o autor, curador provisório da 

curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. 

Em cumprimento ao mandado de citação, foi certificado que a citação da 

curatelanda não foi possível, pois a mesma se apresentava inerte, não 

esboçando qualquer reação, conforme certificado no id. 14530722. 

Consta do id. 15024353 informação do INSS, acerca da existência de 

benefícios previdenciários em nome da curatelanda. Contestação por 

negativa geral consta do id. 15142296. Relatório de estudo social consta 

do id. 15242111. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida consta do 

id. 15712370. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em concreto, a 

curatelanda, com oitenta e quatro anos, apresentava uma vida normal e 

ativa, até que, após um mal estar, veio o diagnostico da meningite, e após 

dias na UTI, encontra-se hoje absolutamente dependente de auxílio de 

terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos. A fim de corroborar 

os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se constatou que a 

curatelanda é acompanhada por fisioterapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, 

nutricionista, enfermeira, e faz acompanhamento com neurologista e 

geriatra, ou seja, está sendo amparada pelo autor, recebendo os cuidados 

necessários impostos por sua atual condição física, se apresentando a 

curatela medida adequada neste momento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de JOSEFINA GUERRA SPOLON, nomeando, como seu curador, 

JORGE NEY GUERRA SPOLON, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016615-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

INTERESSADA, por meio do seu Advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à retirada do Formal de Partilha expedido, sob pena 

de arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012255-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. A. (EXEQUENTE)

J. P. D. S. (EXEQUENTE)

A. L. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012255-37.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DAVI LEAO DOS SANTOS ANDRADE, ARTHUR LEAO DOS 

SANTOS ANDRADE, JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: 

STEFANIO DE SOUZA ANDRADE Vistos etc. INTIME-SE o devedor, 

pessoalmente, para que, em 03 (três) dias, comprove o pagamento do 

valor em atraso, no importe de R$ 5.567,57 (quinhentos mil quinhentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente aos meses 

de fevereiro/2018 a setembro/2018, bem como, as que se vencerem até o 

cumprimento integral da obrigação, sob pena de prisão. Ultrapassado o 

prazo acima assinalado sem o devido pagamento, venham-me os autos 

conclusos para decretação da prisão. Sirva a cópia da presente como 

mandado.[1] Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço para a intimação de STEFANIO DE SOUZA ANDRADE: Rua A 5, 

nº 10, Quadra 66, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP: 78095-330. 

ZONA: 08

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000826-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GELLIS ADDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RIBEIRO CASANOVA OAB - MS12915 (ADVOGADO(A))

JOVAN TEMELJKOVITCH OAB - MS14266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ALFREDO ADDOR (INVENTARIADO)

 

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 estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, fazer a retirada do 

Alvará Judicial expedido. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010530-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDO DIAS DA SILVA (INVENTARIADO)

JOSEFA DA CRUZ SILVA (INVENTARIADO)

 

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 estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, fazer a retirada do formal de partilhada 

expedido. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011745-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE PEREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO HILARIO PEREIRA (INVENTARIADO)

 

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 estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, fazer a retirada do Formal de Partilha 

expedido. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032851-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. A. D. O. (RÉU)

G. B. A. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIA BRITO ARCANJO DE FREITAS OAB - 866.161.531-34 

(REPRESENTANTE)

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1107549 Nr: 13654-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLDA, GHLDA, MLLDA, MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968/MT, SIMEI 

DA SILVA BARROS - OAB:11968, Suzana Siqueira Leão - OAB:24127, 

THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1107549

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Carlos Daniel 

Lemez de Almeida, Gabriel Henrik Lemez de Almeida, representados por 

sua genitora Marta Lourença Lemez de Almeida, em desfavor de Manoel 

Adão de Almeida, devidamente qualificados nos autos.

A ação foi recebida, por força da decisão de fls. 78, que concedeu a 

gratuidade processual e determinou a citação do requerido para 

pagamento, sob pena de protesto judicial e prisão civil.

O requerido foi regularmente citado, entretanto deixou decorrer in albis o 

prazo para pagamento, o que foi certificado às fls. 88.

Após pronunciamento favorável do zeloso Ministério Público às fls. 91, foi 

decretada a prisão civil do requerido às fls. 92.

As partes realizaram um acordo, cujos termos constam das fls. 99/101, 

razão pela qual, a parte autora pugnou pela revogação da ordem de prisão 

civil, juntando recibo de pagamento às fls. 102.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.

Revogo a ordem de prisão civil do executado (fls. 92). Expeça-se 

contramandado de prisão, com urgência.

PROCEDAM-SE as baixas junto aos sistemas de crédito e protesto, se 

necessário.

Ciência ao ilustre Ministério Público.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 732922 Nr: 29139-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC, DBC, LOC, AC, NBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC, rgc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004, CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - OAB:6467, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839-4, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada – id. 11332886, dos bens e dívidas deixados por 

Bento Epifanio da Silva, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada em 

conta judicial, vinculada a estes autos, conforme partilhado – id. 

11332886.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS a juntada, 

aos autos, do comprovante de pagamento do ITCMD e do da certidão 

negativa de débitos perante a Fazenda Pública Estadual, remetam-se os 

autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não 

havendo impugnações, expeça-se o formal de partilha.Após, procedam-se 

as devidas baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório 

Distribuidor, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação.Custas pelos requerentes.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito da 1ª Vara das Famílias e Sucessões de Cuiabá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 794120 Nr: 425-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDAS, RPS, GPS, LDAS, CRDAC, VAS, ASF, MES, 

ASN, ALDL, MAS, DAS, YLS, TEDSS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113, JOSÉ 

FERRAZ TORRES NETO - OAB:20801/0, JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15.798/MT, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 794120

Vistos etc.

 Dada à peculiaridade que envolve o presente inventário, designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 20 de março de 2019 às 

15h20min, a ser presidida, excepcionalmente, por esta magistrada.

 Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004643-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CONCEICAO DA SILVA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 1004643-48.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: LEILA CONCEICAO DA SILVA CALVO POLO PASSIVO: CUSTODIA 

GREGORIO DA SILVA INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Leila Conceição da Silva 

Calvo, em face de Custódia Gregório da Silva, devidamente qualificadas 
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nos autos. Esclareceu a parte autora que, a curatelanda, sua genitora, é 

portadora de Alzheimer– CID G300, conforme laudo médico, acostado ao 

id. 11940945, o que a impede do exercício dos atos da vida civil. Custas 

recolhidas – id. 11943781. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

11953569 , que nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda, 

determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS e a realização de 

estudo social. A curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado 

no id. 12020958. Relatório de estudo social consta do id. 12920210. O 

INSS informou que consta registro da percepção de benefício em nome da 

curatelanda – id. 13254648. Contestação por negativa geral consta do id. 

14033481. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da curatelanda, promovendo-se a transcrição 

da sentença no registro das pessoas naturais – id. 14673539. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, as provas 

documentais juntadas nos autos demonstram que a idade avançada (94 

anos) e o Alzheimer impede a curatelanda ao exercício dos atos da vida 

civil, o que está amparado por laudo médico. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi determinada a realização do estudo social, por meio do 

qual se constatou que a atual condição da curatelanda impõe o cuidado de 

terceiro constantemente, já que não dispõe de condições físicas nem 

mesmo para sua higienização pessoal, fazendo uso de fraudas 

geriátricas. Ademais, a tentativa de diálogo com a curatelanda restou 

frustrada, pois somente respondeu quando questionado seu nome, a partir 

de quando passou apenas a repetir o que lhe era perguntando. Nesse 

cenário, a curatela é medida necessária neste momento da vida da 

curatelanda, estando a autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de CUSTÓDIA GREGÓRIO DA 

SILVA, nomeando, como sua curadora LEILA CONCEIÇÃO DA SILVA 

CALVO, tornando definitiva a decisão provisória, para que pratique, em 

seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além 

disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas pela autora. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 16 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041978-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BARBOSA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKCILENE DE SOUA BONIFACIO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041978-04.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): WILMAR BARBOSA BATISTA RÉU: MAKCILENE DE SOUA 

BONIFACIO Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 

17065236. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II). Defiro a 

gratuidade processual nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos, proposta por Wilmar Barbosa Batista, em face de 

Mirelly Vitória Barbosa, representada por sua genitora, Makcilene de 

Souza Bonifácio, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

exordial, que o autor fora condenado ao pagamento de alimentos a sua 

filha Mirelly (09 anos), no valor correspondente a 37,50% (trinta e sete 

vírgula cinquenta por cento) do salario mínimo vigente, conforme título 

constante do Id. 16809380. Requer a redução dos alimentos para 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo vigente, tendo em vista que, sua 

situação financeira modificou-se, conforme documento comprobatório 

constante do Id. 16809384, bem como, este constituiu um novo 

relacionamento, vindo a nascer mais uma filha. Atualmente, o autor labora 

como auxiliar de serviços gerais e, recebe a quantia liquida por mês de R$ 

947,47 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). 

É o breve relato. Decido. O pedido de antecipação da tutela de urgência 

poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, com 

base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que 

estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida 

pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como 

aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito 

pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas 

apresentadas pelo autor de suas necessidades, bem como, pela 

remuneração auferida pelo alimentante no momento. Isso porque, na 

ocasião em que as partes firmaram o acordo, o autor gozava de uma 

situação financeira agradável. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 

do CPC, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que, minoro os 

alimentos para o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos). Designo audiência de conciliação, para o próximo 

dia 11 de março de 2019, às 17:30 horas, a ser realizada pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se[1] a parte ré e, intimem-se ambas 

as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 
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inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de sua ilustre 

advogada. Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia 

da presente, como mandado de citação e intimação. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Makcilene de Souza Bonifácio – Endereço: Rua Quatro, nº 28, Bairro: 

São João Del Rey , CEP 78093 - 190, Cidade: Cuiabá – MT. ZONA 07.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035500-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BEATRIZ DE LARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca do laudo 

psicossocial, acostado aos autos. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Mirelli 

Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político Administrativo - 

Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 6455

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034676-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA VALADARES MATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do laudo 

psicossocial acostado aos autos. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024315-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

LEONOR RODRIGUES ALONSO (REQUERENTE)

RENE RODRIGUES (REQUERENTE)

PIETRA DRUM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALONSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. R. (REPRESENTADO)

R. S. R. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, dando integral 

cumprimento ao despacho proferido no ID 15951674. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029614-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO(A))

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018002-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEANNE CRISTINA FRANCA OAB - 735.346.411-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MATHEUS OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA OAB - MT23302/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016697-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MARTINS JUNIOR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

L. D. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)
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ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

YASMIM GOMES CARLOS MARTINS (HERDEIRO)

VALTINEIA CONCEICAO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL OLIVEIRA DE ANDRADE MARTINS (HERDEIRO)

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783/O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da cota 

ministerial. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024465-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA CONCEICAO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

ROGERIO ARANTES DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSANE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSIMEIRE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

RENATO CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

RONELSON JORGE DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSILES CONCEICAO DE BARROS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1024465-57.2017.8.11.0041. Visto. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário que permaneceu em conclusão para que fosse proferida 

sentença. Na petição juntada com id. 16756661, os advogados dos 

requerentes reclamam demora na tramitação do processo. Entretanto, 

analisando os autos, verifica-se que os patronos dos requerentes não 

emendaram a inicial, conforme determinado no id. 10299673. Na 

mencionada decisão foi observado o seguinte: "Em razão do exposto, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendem a petição inicia, instruindo-a com a escritura pública de cessão 

de direitos hereditários, nos termos desta decisão, e em consonância com 

o disposto no art. 1.793 do Código Civil. Caso não haja interesse na 

cessão dos direitos hereditários, os herdeiros deverão apresentar acordo 

de partilha dos bens, nos termos do art. 2.017 do Código Civil." Como se 

vê, caso houvesse cessão de direitos hereditários foi didaticamente 

esclarecido que seria necessária a lavratura de escritura de cessão de 

direitos hereditários. Contudo, foi apresentado acordo em que os 

herdeiros cedem os quinhões à meeira, desacompanhada da escritura 

pública. Ora, é importante que se perceba que a celeridade processual 

depende da colaboração dos interessados no processo, de modo que não 

pode ser atribuído ao juízo a demora se as partes não cumprirem o quanto 

for determinado. No caso posto, consoante previsto no art. 659 do Código 

de Processo Civil, nas ações de arrolamento sumário, a partilha será 

homologada de plano pelo juiz. Porém, isso somente é possível se toda 

documentação for juntada com a petição inicial. O disposto na decisão 

proferida com id. 10299673, decorre de texto expresso de lei, ou melhor, 

do Código Civil de 2002, diploma legal que é de conhecimento de todo o 

operador do direito, ou pelo menos deveria ser. Neste caso, esta é a 

segunda vez que este juízo necessita manifestar-se no processo para 

pontuar irregularidades decorrentes da inobservância da lei, de modo que, 

assim, é a segunda oportunidade que se perde de homologar a partilha, e 

a consequência é justamente a demora na solução do caso. Diante do 

exposto, não obstante o caso comportasse o indeferimento da inicial, 

porque não foi cumprida a decisão proferida em 30/10/2017, determino, 

mais uma vez, que a decisão proferida com id. 10299673 seja cumprida, a 

fim de que a petição inicial seja emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntada da escritura pública de cessão de direitos hereditários, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e renove-se a conclusão para extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014110-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009548-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIGUELITA MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316/O (ADVOGADO(A))

WANDERLEI GALLEGO RODRIGUES OAB - 910.858.611-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Considerando a inércia dos advogados da parte autora, certificada 

com id. 13769938, intime-se pessoalmente a requerente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção. Devolvida a correspondência por mudança de endereço, 

intime-se por edital. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034556-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER KETLYN DA SILVA (REQUERENTE)

R. N. D. S. M. (REQUERENTE)

K. N. D. S. M. (REQUERENTE)

ONOFRA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034556-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ONOFRA MARQUES DA 

SILVA, JENIFER KETLYN DA SILVA, KETLYN NATHANNY DA SILVA 

MATA, RONAN NATHAN DA SILVA MATA Vistos Acolho a emenda 

constante de id. 14308060. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que 

informe a este Juízo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sobre a 

existência de saldo seja em conta poupança, seja em aplicações 

financeiras ou em conta corrente, em nome do de cujus Edilson da Silva 

Mata. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público, por haver 

interesse de menores. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230286 Nr: 37197-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PINHEIRO DA CAS MALHEIROS, A. C. M., J. V. 

C. M., M. C. M.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARQUES PEREIRA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: frederico venancio thommen - 

OAB:11.177, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, MARIANA 

BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a proceder a retirada do alvará em secretaria, dentro 

do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122653 Nr: 19902-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGMDA, PMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natasha Maia - OAB:

 Processo nº. 19902-71.2016 – Código 1122653

 Vistos.

 Não obstante os documentos apresentados às fls. 143/148, os mesmos 

não serviram para comprovar o cumprimento integral do acordo, nos 

termos estabelecidos pelas partes, ou seja, a plena transferência do 

veículo.

 Por isso, intime-se a parte exequente, na pessoa de sua procuradora, 

para que se manifeste no prazo de 03 dias.

 Determino a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Comunique-se o juízo deprecado, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 327646 Nr: 678-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MONICA PARO, A. L. P. M, ELIANE MONICA 

PARO, JULIANA CAMPOS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:9.731-E, ROZANE DA ROSA 

CACHAPUZ - OAB:20.543-A, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se da petição de fls. 381/384, em que a inventariante novamente 

postula retificação do alvará, aduzindo que a Caixa Econômica Federal 

não aprovou os termos do alvará expedido.

Vislumbra-se, entretanto, que ao postular pela primeira vez a renovação 

do alvará para alienação dos imóveis objeto das matrículas n. 12.735 e 

12.717, equivocadamente, foi determinada a expedição de segunda via do 

alvará de fl. 339, que se refere à autorização para transferência de de 

valores do Banco do Brasil para o Banco Santander, fato que também não 

foi percebido pelos patronos do espólio.

Logo, o alvará que precisa ser renovado é o de fl. 310.

Diante disso, determino que seja expedida segunda via do alvará de fl. 

310.

Considerando que a única herdeira alcançou maioridade civil, converto o 

rito desta ação de inventário para o arrolamento sumário e determino que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, instrua o processo com os documentos 

relacionados na decisão de fls. 334/338, bem como, a relação dos bens 

do restantes do espólio e das dívidas, ainda pendentes de pagamento, 

atribuindo-lhes valor (CPC, art. 660, inciso III), reservando bens para seu 

pagamento, nos termos do art. 664 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852079 Nr: 54941-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL ANTONIO DUARTE, IRENE CEZARIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ABÍLIO GARCIA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, GASTAO DE MELLO - OAB:OAB/MT 2071, NAIARA N. 

OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente, para que manifeste requerendo 

o que entende de direito, dentro do prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038309-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FAGUNDES FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Georgia Fagundes 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 : 

1038309-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JORGE FAGUNDES FERREIRA 

FILHO REQUERIDO: GEORGIA FAGUNDES FERREIRA Visto. 1. Trata-se de 

ação de inventário proposta por Jorge Fagundes Ferreira Filho em razão 

do falecimento de seu genitor Jorge Fagundes Ferreira. 2. Nos termos do 

art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante o 

requerente que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função, sob pena de remoção. 3. Prestado o 

compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e 

qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do 

Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidão de casamento com averbação do divórcio do inventariado; c) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal, 

pelo Estado de Mato Grosso (conjunta SEFAZ/PGE) e da Receita Federal 

do Brasil; d) certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 

5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras 

declarações, observados os requisitos legais, a inventariante poderá 

requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário 

(CPC, art. 659), mediante a apresentação dos documentos acima 

relacionados, de acordo de partilha e instrumentos de procuração de 

todos os herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a 

ressalva de que se for constatado no curso do processo que possuí 

condições de arcar com as despesas processuais, o benefício será 

revogado. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039155-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VIALOGO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIALOGO CUNHA (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 : 

1039155-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALESSANDRA VIALOGO DA 

CUNHA REQUERIDO: MARCIA VIALOGO CUNHA Processo n. 
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1039155-57.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Alessandra Vialôgo da Cunha em razão do falecimento de 

sua genitora Márcia Vialôgo da Cunha. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, 

do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função, sob pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, a inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras 

declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidão de óbito do cônjuge da 

inventariada; c) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal, pelo Estado de Mato Grosso (conjunta SEFAZ/PGE) e 

da Receita Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de testamento 

(Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a apresentação dos 

documentos acima relacionados, de acordo de partilha e instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. 6. Defiro o requerimento para autorizar 

que as custas e a taxa de distribuição sejam recolhidas antes da 

expedição do formal de partilha, consoante o disposto no art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 7. Promova-se o bloqueio 

de valores depositados nas contas bancárias da inventariada, via sistema 

Bacenjud, transferindo eventual saldo para a Conta de Depósitos Judiciais. 

8. Expeça-se alvará autorizando a inventariante a representar o espólio 

perante a Receita Federal do Brasil. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1039616-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE ALMEIDA GARCIA FARIA (REQUERENTE)

RAQUEL DE ALMEIDA GARCIA (REQUERENTE)

RENAN DE ALMEIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1039616-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RENAN DE ALMEIDA GARCIA, 

RENATA DE ALMEIDA GARCIA FARIA, RAQUEL DE ALMEIDA GARCIA 

REQUERIDO: MARIO APARECIDO GARCIA Processo n. 

1039616-29.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelos herdeiros de Mario Aparecido Garcia, em que 

declaram que ele conviveu em união estável com Maria José de Almeida, 

deixou filhos e bens a inventariar. 2. Com efeito, 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. Entretanto, 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) instrumento de procuração outorgado pelas herdeiras 

Renata, Raquel, Karolina e Kamila; b) procuração e documentos pessoais 

da convivente Maria José de Almeida; b) acordo de partilha assinado pela 

convivente e pelos herdeiros; c) certidões negativas expedidas pela 

Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato Grosso (PGE e 

SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de 

testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); e) documento do veículo; f) 

comprovação das despesas com funeral. 4. Logo, verifica-se que a inicial 

não foi instruída com toda documentação necessária para homologação 

da partilha. 5. Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, 

do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Com 

relação ao levantamento dos valores depositados na conta do falecido 

serão analisados após a emenda da petição inicial, especialmente, a 

juntada das procurações das herdeiras e da convivente, bem como, 

comprovação das despesas com o funeral. 7. 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. 8. Por fim, considerando que nas ações de 

inventário e arrolamento as custas são responsabilidade do espólio, defiro 

a gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no 

curso do processo que tem condições de arcar com as despesas 

processuais o benefício será revogado. 9. Promova-se a consulta dos 

valores depositados na conta bancária do inventariado, via sistema 

BACENJUD. 10. Decorrido o prazo para emenda da petição inicial sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção. 11. 

Retifique-se a distribuição do processo, para inclusão, no polo ativo, de 

todas as herdeiras e da convivente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039478-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMAMRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GATTASS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RITA DE CASSIA GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

TULIO MARCELO GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

MARCIA REGINA GATTAS DO AMARAL (REQUERENTE)

JOAO HENRIQUE GATTAS DO AMARAL (REQUERENTE)

LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

CARLA ALESSANDRA GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

MARIA FERNANDA GATTASS DAS VIRGENS (REQUERENTE)

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 . 

1039478-62.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário ajuizada em razão da morte de Odete Gatass, em que os seus 

filhos informam que renunciam aos direitos hereditários, exceto o herdeiro 

Leopoldo Augusto Gattas do Amaral. 2. Entretanto, verifica-se que a inicial 

não foi instruída com toda a documentação necessária para o seu 

processamento, conforme demonstrado a seguir. 3. Inicialmente, importa 

observar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

constituição de mandato judicial constitui ato personalíssimo, de modo que, 

não é válido o instrumento outorgado por terceiro: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A outorga de procuração para o 

exercício do jus postulandi, nos termos do art. 38, do CPC, é ato 

personalíssimo, conferindo ao advogado poderes para praticar os atos do 

processo, sendo defeituoso o instrumento outorgado por terceiro. - 

Recurso especial não conhecido.” (REsp 440.991/RJ, Rel. Ministro 

VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 

435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 310824-RJ. 3. Importante 

anotar que o julgado permanece válido, visto que a norma nele citada foi 

reproduzida no art. 105 do Código de Processo Civil de 2015. 4. No caso 

posto, encontram-se irregulares as procurações relativas às herdeiras 

Marcia Regina Gattass do Amaral e Rita de Cássia Gattass do Amaral (id. 

16492132 e 16492134), visto que foram assinadas por Carla Alessandra 

Gattass Amaral de Sá, contrariando o disposto no art. 105 do Código de 

Processo Civil, pelo qual a procuração com poderes ad juditia apenas 

pode ser assinada pela própria parte. 5. Por isso, é cogente a 

regularização da representação processual das herdeiras Marcia Regina 

Gattass do Amaral e Rita de Cássia Gattass do Amaral, para que o 

processo seja instruído com o indispensável instrumento de procuração 

por elas firmado ou que seja postulada a sua citação. 6. Diante do 

exposto, determino que a inicial seja emendada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, ser instruída com: a) instrumentos de procuração firmados 

pelas próprias herdeiras Marcia Regina Gattass do Amaral e Rita de 

Cássia Gattass do Amaral; b) documento de identificação dos herdeiros 

Rita de Cássia Gattass do Amaral e Leopoldo Augusto Gattas do Amaral; 

c) certidões negativas expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, 
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pelo Estado de Mato Grosso (conjunta, PGE e SEFAZ) e pela Receita 

Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 

56/2016/CNJ). 7. Após a emenda, os herdeiros renunciantes, munidos de 

documento pessoal com foto, deverão comparecer à Secretaria desta 

Vara Judicial, independentemente de agendamento, para que sejam 

lavrados os termos de renúncia dos direitos hereditários (Código Civil, art. 

1.806), com a advertência de que a renúncia é irretratável. 8. Defiro ao 

espólio a gratuidade processual. 9. Promova-se a consulta, via sistema 

BACENJUD, sobre a existência de saldo depositado nas contas da 

inventariada. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008675-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES FERREIRA (INVENTARIADO)

ANA MARTINES FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1008675-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARTA MARTINES FERREIRA 

INVENTARIADO: ANA MARTINES FERREIRA, SEBASTIAO ALVES 

FERREIRA Visto. 1. Expeça-se mandado de busca e constatação, a fim de 

que o Oficial de Justiça se desloque aos endereços informados na petição 

com id. 13825231 e obtenha cópias dos contratos de locação ou 

informações sobre quem são os locatários e locadores dos imóveis. 2. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, corrija as 

primeiras declarações, a fim de nelas incluir as dívidas e o seu valor, cuja 

existência está comprovada com as certidões positivas de débitos da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 12558420) e do Estado de Mato Grosso 

(id. 10923854, p. 02). 3. No mesmo prazo, deverá instruir o processo com 

as certidões negativas expedidas pela Receita Federal do Brasil. 4. Após, 

citem-se os herdeiros e a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. 

Procurador-Geral do Estado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027488-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES DE FRANCA OAB - 074.495.414-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

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 : 

1027488-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: GABRIELLY FRANCA DO 

NASCIMENTO REPRESENTANTE: SIMONE GOMES DE FRANCA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO Vistos. 1. 

Acolho os autos na forma declinada. 2. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 3. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo 

Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver. 4. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 

1º). 5. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). 6. Querendo, o 

executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 525, caput e § 1º). 7. Decorrido o prazo assinalado sem 

manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para 

que indique bens à penhora ou postule o que entender de direito. 8. Sirva 

cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028667-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTEN DOS SANTOS TAPAJOZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON VEDOVATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

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 : 

1028667-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSIANE CRISTEN DOS 

SANTOS TAPAJOZ EXECUTADO: ADENILSON VEDOVATO DOS SANTOS 

Vistos. Acolho os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, 

cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de agosto/2018, mais 

as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 

309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. 

Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031505-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

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 : 

1031505-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA PAULA DA SILVA 

EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo, que está atualizada até o mês de setembro/2018, mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Defiro o pedido constante em id. 

15721953, referente ao desconto diretamente na folha de pagamento do 

executado, com referência aos débitos supervenientes, visando assim 

evitar novas inadimplências. |Portanto, expeça-se ofício para desconto em 

folha, que deverá ser endereçado ao empregador do executado, no 

endereço contido na petição, advertindo que o não cumprimento desta 

decisão constituição crime contra a administração da Justiça, nos termos 

do art. 22 da Lei nº. 5.748/68. Sirva cópia da presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035984-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DIAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Regina Celia Dias Evangelista 

formulou o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento 
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e saque dos valores depositados na conta vinculada do PASEP, mantida 

junto ao Banco do Brasil, da titularidade de Sebastião Dias Evangelista, 

falecido em 05.01.2001, sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve 

relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída com documento pessoal da 

requerente, dos filhos, certidão de óbito do de cujus, extrato do crédito, e, 

ainda, da "renúncia" dos outros herdeiros. Analisando detidamente os 

autos, extrai-se que o falecido Sebastião Dias Evangelista deixou créditos 

que não foram recebidos em vida, de sorte que agora, a legitimidade para 

o recebimento é da promovente, juntamente com outros herdeiros. No 

entanto, verifica-se que outros herdeiros não têm interesse no 

recebimento de suas cotas partes, tanto que renunciaram em beneficio do 

autora. Portanto, dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento 

e saque dos valores porventura creditados, referente ao PASEP mantida 

junto ao Banco do Brasil, da titularidade do falecido Sebastião Dias 

Evangelista, em favor da requerente Regina Celia Dias Evangelista, sem 

necessidade de prestar contas. Expeça-se o alvará, conforme 

deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta 

sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. Transitada em 

julgado, certifique-se, expeça-se o alvará com cópia desta sentença e 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 

17 de dezembro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030886-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGO ARRUDA ABREU (REQUERENTE)

BENEDITA ARRUDA ABREU (REQUERENTE)

MAURO MAX ARRUDA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAURO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1030886-29.2018.8.11.0041 Visto. Benedita Arruda Abreu, Mauro Max 

Arruda Abreu e Marcelo Rodrigo Arruda Abreu propuseram Ação de 

Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário em razão do falecimento de 

Antônio Mauro Abreu que postulam homologação de acordo de partilha por 

eles entabulado (id. 15590003). É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação 

de arrolamento sumário aforada em razão do falecimento de Antônio 

Maura Abreu, em que foi apresentado acordo de partilha estabelecendo o 

pagamento de quinhões proporcionalmente iguais aos herdeiros, dos bens 

e direitos que compõem o acervo hereditário, mantida a meação do 

cônjuge sobrevivente. No mérito, verifica-se que os requerentes 

comprovaram a legitimidade para receber a herança e que o acervo 

hereditário é composto de bens imóveis, cujos títulos de aquisição da 

propriedade foram devidamente registrados em nome do falecido (id. 

15387115). Quanto aos débitos fiscais, foram comprovados com as 

certidões juntadas com id. 15511455, exceto da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso-SEFAZ/MT. Contudo, a eventual existência de 

dívidas não impede o julgamento da partilha, desde que, o seu pagamento 

seja devidamente garantido. Nessa esteira, considerando, que não há 

comprovação sobre a inexistência de dívidas fiscais perante a Secretaria 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 654, parágrafo 

único, e art. 663 do Código de Processo Civil, o acervo hereditário deve 

ser reservado para garantida do pagamento de eventuais débitos do 

espólio. Com relação ao recolhimento ou da isenção do ITCD, consoante o 

disposto no art. 659, §2º, do Novo Código de Processo Civil, deverá ser 

lançado administrativamente, impondo-se a expedição do formal de partilha 

sem que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, segue acórdão 

proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA 

PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS 

CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO 

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, o formal de partilha deverá ser 

expedido e, após, intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova 

o lançamento administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do 

art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o 

recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de 

partilha. Quanto à partilha, foi exemplarmente apresentado acordo 

assinado pelos herdeiros, estabelecendo quinhões em conformidade com 

o disposto no art. 2.017 do Código Civil, observando-se a maior equidade 

possível, pelo que é juridicamente possível o seu acolhimento, não 

havendo qualquer espécie de renúncia, cessão ou doação de direitos 

hereditários, motivo pelo qual não representa prejuízo a qualquer dos 

interessados. Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

inventário na forma de arrolamento sumário do Espólio de Antônio Mauro 

Abreu para, nos termos do acordo da partilha de bens com id. 15590003, 

atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus respectivos quinhões, 

ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Nos termos do art. 

663 do Código de Processo Civil, determino a reserva do acervo 

hereditário para garantia do pagamento das dívidas fiscais. Suspendo, por 

isso, a expedição do formal de partilha até a juntada da certidão negativas 

emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ. Juntada a referida 

certidão, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem na Secretaria desta Vara Judicial, as cópias dos documentos 

que deverão compor o formal de partilha e promovam a juntada ao 

processo do comprovante de recolhimento da taxa de expedição e do 

recolhimento dos selos. Em seguida, expeça-se o formal de partilha e 

arquive-se. Decorridos 15 (trinta) dias, caso não tenham sido juntadas as 

referidas certidões, arquive-se. Transitada em julgado, certifique-se. 

Custas recolhidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041425-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINO VITOR FRANCO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - 134.180.898-01 (PROCURADOR)

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - 021.153.989-98 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 1041425-54.2018 Vistos. 

José Domingos da Silva e Josino Vitor Franco da Silva ingressaram com a 

presente ação, visando extinguir, de forma consensual, a pensão 

alimentícia, nos termos da inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Verifico 

que os requerentes são maiores e capazes e, consensualmente, 

pretendem a homologação do acordo por eles entabulado, extinguindo a 

obrigação alimentícia. Sendo assim, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado constante da 

petição inicial (id. 16766662), que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Determinando que se expeça ofício para 

que, cessem os descontos em folha de pagamento do primeiro requerente, 

em relação ao alimentando Josino Vitor Franco da Silva. Por fim, declaro 

resolvido o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, 

do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016125-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dayane Lourença de Souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSANA APARECIDA RIBEIRO OAB - PR57324 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1016125-90.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia com tutela de urgência. Vistos, etc... 

Diante da contestação apresentada, inclusive, com preliminar de 

incompetência relativa, Id n. 16148053, e dos documentos que a 

acompanham, em observância do contraditório, artigos 7º, 9º e 10 do 

CPC., oportunize-se a manifestação do Requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029730-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

F. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. F. (REQUERIDO)

J. F. B. (REQUERIDO)

E. D. S. B. (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1029730-40.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SIRLEY 

APARECIDA GADOTTI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 53, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 Nome: LUANA 

VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA GOIÁS, 525, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-603 Nome: FABIANO 

FRANCISCO JUNIOR Endereço: RUA JORNALISTA AMARO DE 

FIGUEIREDO FALCÃO, 43, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-250 

POLO PASSIVO: Nome: LUANA FERREIRA BERNARDES FARIAS 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: JANAINA FERREIRA BERNARDES 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: Espólio de Semi Bernardes 

Endereço: RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 53, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO, S/N, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-911 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Continuação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

04/02/2019 Hora: 15:30 decisão: ID N. 16952941 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. (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. CUIABÁ, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016581-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. A. (RÉU)

H. S. A. (RÉU)
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M. C. A. (RÉU)

M. A. D. S. A. (RÉU)

F. C. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1016581-40.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: LINA COSTA DE MORAES Endereço: 

RUA TREZENTOS E QUINZE, 19, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-365 

POLO PASSIVO: Nome: MARISTER COSTA ARMOA Endereço: AVENIDA 

AFONSO PENA, 01, qd 15, RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-323 Nome: FERNANDA COSTA ARMOA Endereço: RUA 

TREZENTOS E QUINZE, 19, qd 103, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-365 Nome: HASNANDA SOUZA ARMOA Endereço: RUA VINTE E 

TRÊS, 24, quadra 43,, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 

Nome: HASDONE SOUZA ARMOA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 24, qd 

43, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 Nome: MARIA 

APARECIDA DE SOUZA ARMOA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 24, qd 43, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 INTIMANDO(A): AS 

PARTES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA 

QUALIFICADAS para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 13/03/2019 Hora: 16:30 

DECISÃO: ID N. 17079035 CUIABÁ, 17 de dezembro 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: 1020694-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604/O-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1020694-71.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: NATHALIA PERES DE 

FREITAS Endereço: Inexistente, sn, Inexistente, Inexistente, RIO VERDE - 

GO - CEP: 75900-000 POLO PASSIVO: Nome: ALINE SOUSA RAMOS DOS 

SANTOS Endereço: RUA PROJETADA 25, CASA 29, QUADRA 1, JD. 

UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 INTIMANDO(A): AS 

PARTES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 12/03/2019 Hora: 16:30 

DECISÃO: ID N. 15996393 CUIABÁ, 17 de dezembro 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: 1012022-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA REZENDE TOLOSA (AUTOR(A))

ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

D. R. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ TOLOSA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO OAB - RO6618 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 
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SILVA PROCESSO n. 1012022-40.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

48.550,00 ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: DANIEL REZENDE TOLOSA Endereço: RUA 

GENEROSO CIRÍACO MACIEL, quadra 02, casa 09, JARDIM PETRÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-050 Nome: ANA PAULA REZENDE DOS 

SANTOS Endereço: RUA GENEROSO CIRÍACO MACIEL, quadra 02, casa 

09, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-050 Nome: NATALIA 

REZENDE TOLOSA Endereço: RUA GENEROSO CIRÍACO MACIEL, quadra 

02, casa 09, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-050 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE LUIZ TOLOSA FILHO Endereço: Avenida Sabino 

Bezerra de Queiroz, 4357, Jardim América, VILHENA - RO - CEP: 

76980-748 INTIMANDO(A): REQUERIDO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ 

Data: 14/03/2019 Hora: 16:30 DECISÃO: ID N. 17014849 CUIABÁ, 17 de 

dezembro 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: 1026691-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE AUXILIADORA FIGUEIREDO PAZ COLLAREDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CORREA DE LAMONICA (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1026691-35.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

7.872,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: REGIANE AUXILIADORA FIGUEIREDO PAZ 

COLLAREDA Endereço: RUA FRANÇA, 08, qda 07, JARDIM EUROPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-440 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS 

EDUARDO CORREA DE LAMONICA Endereço: RUA RUI BARBOSA, 180, - 

ATÉ 598/599, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-040 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando sobre a diligência do sr. 

oficial de justiça. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020563-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. Z. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLITA CARDOSO ZECCHIN OAB - 978.343.941-34 (REPRESENTANTE)

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. 1020563-96.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, 

Busca e Apreensão de Menores]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARCOS LIMEIRA CORREA DA COSTA Endereço: 10 QD 88 

TOTE 03 APTO 24, 88, RES MONTE CARLO, PARQUE DAS NACOES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78056-847 POLO PASSIVO: Nome: PEDRO ZECCHIN 

CORREA DA COSTA Endereço: AVENIDA MADRID, 457, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-076 

Nome: THALLITA CARDOSO ZECCHIN Endereço: 16, 05, QDA 25, 

MORADA DO OURO, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do autor para tomar ciência da sentença de ID 

N. 16935719. CUIABÁ, 17 de dezembro 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. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023796-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1023796-04.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

CESAR VICENTE DOS SANTOS Endereço: RUA OITENTA E SEIS, 19, 

QUADRA 27, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-496 POLO PASSIVO: 

Nome: ELAINE AUGUSTA DA SILVA Endereço: RUA GABRIEL DE LARA, 

686, JARDIM SILVINO, CAMBÉ - PR - CEP: 86188-010 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar/manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, 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. CUIABÁ, 17 de dezembro 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012284-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. A. (REQUERENTE)

T. M. D. A. B. J. (REQUERENTE)

E. C. D. S. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. C. D. S. M. A. (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1012284-24.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.500,00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Relações de Parentesco, Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: HUMBERTO MARANHAO AYRES Endereço: RUA 

GONÇALVES DIAS, 00, s/n, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-160 

Nome: ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES Endereço: RUA 

MONTREAL, 57, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-648 

Nome: TEOFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS JUNIOR Endereço: RUA 

DOS CANÁRIOS, 00, casa 27, CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-859 POLO PASSIVO: Nome: RAPHAELA MARIA CICERO DE 

SA MARANHAO AYRES Endereço: RUA MONTREAL, 57, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-648 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para tomar ciência da cet. do oficial de justiça 

retro. CUIABÁ, 17 de dezembro 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: 1032650-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. M. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1032650-84.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [LEVANTAMENTO DE VALOR]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: EVA INEZ MAGALHAES LEITE SIQUEIRA Endereço: 
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AVENIDA TRÊS, 358, QUADRA 25, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78098-720 POLO PASSIVO: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço: AVENIDA EDGAR VIEIRA, S/N, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78068-401 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a decisão de ID N. 15297100. CUIABÁ, 17 de dezembro 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013507-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE NILSON CONSTANTINO ZUGAIR (HERDEIRO)

MARIO HENRIQUE CONSTANTINO ZUGAIR (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910/O (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO APARECIDO CUBA OAB - MT11150/O (ADVOGADO(A))

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (HERDEIRO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO(A))

 

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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1013507-75.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: 

Nome: LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR Endereço: RUA PRESIDENTE 

WASHINGTON LUÍS, 152, Ed. Park Elgance, Apto 81, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-512 POLO PASSIVO: Nome: SALEM ZUGAIR Endereço: 

RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUÍS, 152, Ed. Park Elegance, apto 81, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-512 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestando sobre o conteúdo da certidão do 

sr. oficial de justiça retro. CUIABÁ, 17 de dezembro 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: 1023918-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. R. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1023918-51.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

8.500,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: TANE MIQUIELI ELICKER SCHIRMBECK Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE AUGUSTO 

DE ROYA FREIRE Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, - ATÉ 861/862, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos. CUIABÁ, 17 de 

dezembro 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, 
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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: 1015956-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. A. D. F. (. R. P. T. M. A. D. F. (EXEQUENTE)

T. M. A. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES OAB - MT2671/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

 

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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1015956-74.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.800,75 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: TATIANE MARQUES ARRUDA DA FONSECA Endereço: 

RUA FORTALEZA, 116, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-560 

Nome: MARIA LUISA ARRUDA DA FONSECA (menor) REP. POR TATIANE 

MARQUES ARRUDA DA FONSECA Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DOUGLAS DE OLIVEIRA GALVAO Endereço: RUA 

COCÃ, 106, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-250 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão id n. 16527449. 

CUIABÁ, 17 de dezembro 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: 1014363-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT10276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. L. A. (RÉU)

A. L. A. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1014363-39.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Alimentos. Vistos, etc... Observa-se que intimado, o 

Requerente cumpriu parcialmente ao determinado no despacho de Id n. 

13761169. Assim, intime-se novamente a d. advogada subscritora da 

petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o pedido com 

procuração outorgada pelo Requerente, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014505-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. (RÉU)

W. S. D. O. (RÉU)

A. M. D. O. (RÉU)

M. A. C. D. O. (RÉU)

V. A. D. O. (RÉU)

E. S. D. O. (RÉU)

E. G. D. O. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENINE JOSE DE FIGUEIREDO OAB - MT3729/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 1014505-77.2017.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável pós Morte Vistos, etc... Atento ao 

noticiado na certidão de Id n. 14977892, oficie-se ao Juízo de Corumbá/MS 

solicitando informações acerca da distribuição e cumprimento da carta 

precatória de Id n. 13780925 naquele Juízo. Outrossim, diante do 

certificado no Id n. 14973843, intime-se o Dr. Lenine José de Figueiredo, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a juntada da procuração 

outorgada pelos Requeridos presentes na audiência, Id n. 14532975, 

inclusive, indicar e o endereço atualizado do Requerido Aluizio Manoel de 

Oliveira. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a Requerente, 

através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender cabível. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033450-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. N. (AUTOR(A))

L. T. N. (AUTOR(A))

B. V. T. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. 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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033450-78.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

17.172,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FRANCISCO NUNES Endereço: 

AVENIDA TELES PIRES, 304, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-290 Nome: LUCAS TENORIO NUNES Endereço: AVENIDA TELES 

PIRES, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 Nome: BRUNA 

VITORIA TENORIO NUNES Endereço: AVENIDA TELES PIRES, 304, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 POLO PASSIVO: Nome: 

DEJALMA TENORIO SANTOS Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO 
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MÜLLER, 1314, - DE 1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-409 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a diligência do sr.oficial de justiça retro. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1002261-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES BENETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002261-82.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisão de Alimentos e Regulamentação das Visitas. Vistos, etc... 

Cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos conexos, 

Processo n. 1038060-26.2017.8.11.0041. Após, voltem ambos conclusos 

para análise quanto ao prosseguimento. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024605-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL COELHO SIMOES (RÉU)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024605-91.2017.8.11.0041 Ação: 

Sobrepartilha Vistos, etc... Considerando o postulado no Id 16767811 e 

nos Ids 16907223 e 16907595, em observância do art. 1023, § 2º, 

intimem-se as partes, Requerente e Requerida, para que manifestem, no 

prazo de cinco dias, sobre os respectivos pedidos da parte adversa. 

Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014847-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTHER GARCIA DE CARVALHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

Processo n. 1014847-88.2017.811.0041 Ação: Arrolamento Vistos, etc... 

Considerando o resultado da pesquisa via BacenJud, Id 16623770, 

intime-se a herdeira Esther Garcia de Carvalho, Id 12291550, para que 

manifeste no prazo de quinze dias, e, em seguida, pelo mesmo prazo, o 

inventariante. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029973-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIO RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA SOARES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1029973-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável post mortem c/c pedido 

de tutela de evidência Vistos, etc... Observa-se que intimado, o 

Requerente instruiu os autos com procuração e sua certidão de 

casamento averbada, Id n. 16050979/16050981. Assim, passo a análise 

do pedido inicial. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de 

União Estável post mortem c/c pedido de tutela de evidência proposta por 

Lucílio Rodrigues da Costa em face de Nilmara Soares da Silva, ambos 

qualificados nos autos, sob os argumentos de que conviveu em união 

estável com a de cujus Maria Helena Soares Moraes por aproximadamente 

34 (trinta e quatro) anos, de forma pública e notória como se casados 

fossem, tendo perdurado referida união até o falecimento da sua 

companheira em 03/05/2018. Informa que em razão do óbito de sua 

companheira, ingressou com pedido administrativo de Auxílio de Pensão 

por morte junto ao Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso 

(Processo nº 254606/2018). No entanto, o pedido foi indeferido por motivo 

de ausência de comprovação da união estável por sentença. Diante disso, 

pede diante da inexistência de controvérsia quanto a união estável havida 

entre o Requerente e a de cujus, o deferimento da Tutela de Evidência 

para que seja homologada a declaração de união estável firmada entre o 

casal e, ainda, seja concedida a pensão vitalícia ao Requerente. Instruiu o 

pedido com documentos. É o relatório. Decido. Registra-se, primeiramente, 

que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o nome de 

tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de uma 

simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação da 

decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, pressupõe 
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existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado pelo Requerente e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do 

CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada alguma 

das hipóteses do art. 311 do CPC. No caso dos autos, embora o 

documento de Id n. 15288260 (Escritura Pública de União Estável) sinalize 

que o relacionamento havido entre o Requerente e a falecida foi uma 

entidade familiar, o fato é que não é suficiente, ao menos por ora, a 

autorizar a concessão da tutela pretendida. Além do mais, caso houvesse 

a concessão de tal pedido, estaria assim, sendo antecipado o mérito da 

ação, antes mesmo de se oportunizar a angularização processual. Neste 

sentido: “(...) Não tendo sido produzida prova robusta caracterizadora da 

alegada união estável, inviável a concessão de liminar em ação que visa a 

declaração do direito de sedizente companheira de servidor público 

estadual à percepção da pensão post mortem, mormente quando ainda há 

contradições que necessitam ser esclarecidas. Ausência da 

verossimilhança das alegações, requisito indispensável, segundo o art. 

273 do CPC, a concessão da antecipação da tutela. Agravo de 

Instrumento desprovido”. (Agravo de Instrumento Nº 70005675087, 

Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 24/06/2003) Dessa forma, 

indefiro o pedido de tutela de evidência. Quanto a pretensão para 

concessão da pensão vitalícia, esta deve ser intentada 

administrativamente junto ao órgão pelo Requerente. Considerando que de 

acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2019 às 15:30 horas. 

Cite-se a parte Requerida, observando-se o endereço indicado no Id n. 

16050556, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte Autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, o 

Requerente, através de seu d. patrono, bem como cientifique o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038060-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES BENETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elaine Cristina Paes de Barros (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038060-26.2017.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos c/c Regulamentação Visitas. Vistos, etc... 

Compulsando os autos verifica-se que a presente ação foi ajuizada pelo 

Requerente André Rodrigues Beneti, Id 11193977, em face de A.P.B.B e 

F.P.B.B., representados pela genitora, objetivando, em síntese, além da 

regulamentação das visitas pelo genitora, e, inclusive liminarmente, em 

antecipação de tutela, a redução do valor da pensão alimentícia fixada 

originariamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), reajustada anualmente, pelo 

índice de aumento do salário mínimo, para a importância de R$ 700,00 

(setecentos reais) mensais, mediante reajuste anual pelo índice do INPC. O 

pedido de liminar foi indeferido por este Juízo nos termos da decisão de Id 

11752569. Assim sendo, e, não obstante o pedido de reconsideração, Id 

13091217 e 16951404, ao menos por ora, tendo em vista inclusive o 

perigo de dano inverso, mantenho por seus próprios fundamentos a 

decisão não recorrida de Id 11752569. Outrossim, considerando que 

aportaram nestes autos o Processo n. 1002261-82.2018.8.11.0041, 

conexo a este, Id 13220253-Pág. 3, no qual os aqui Requeridos figuram 

como Requerentes, visando naqueles autos a majoração do valor fixado a 

título de pensão alimentícia, para fins de dar prosseguimento aos 

processos, em observância do contraditório, arts. 9 e 10 do CPC, intime-se 

a parte Requerente para que manifeste no prazo de cinco dias, mormente 

sobre o pedido de Id 16951404 do Requerente. No mais, cumpra-se na 

íntegra conforme já determinado por este Juízo no Id 13220253-Pág. 3: 

“Remetida a ação revisional n° 1002261-82.2018.8.11.0041 para este 

Juízo, promovam-se o agrupamento das ações, junto ao sistema PJe e, 

após, remetam-se os autos ao Ministério Público, voltando, em seguida, 

conclusos.” Às providências, e, em seguida, ouvido o Ministério Público, 

voltem os autos conclusos juntamente com o Processo conexo de n. 

1002261-82.2018.8.11.0041, para definição e análise quanto ao 

prosseguimento, designação de audiência e/ou ulteriores deliberações. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021347-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FORTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN DE OLIVEIRA OAB - MT19116/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUGENA NOSEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021347-73.2017.8.11.0041 Ação: 

Alteração Consensual de Regime de Bens no Casamento (de separação 

total para comunhão parcial). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Alteração 

Consensual de Regime de Bens no Casamento promovida por Rogerio 

Fortes de Carvalho e Rugena Nosek, objetivando, em síntese, a 

homologação da alteração do regime de bens no casamento de separação 

total para comunhão parcial de bens, Id n. 8793127. Parecer ministerial 

acostado sob o movimento Id n. 9864833, opinando pela procedência dos 

pedidos. Intimada para apresentar as certidões negativas descritas no 

movimento Id n. 10093678, a d. patrona dos Requerentes se manteve 

inerte, Id n. 12440959, sendo procedida a intimação pessoal da parte 

Autora que nada manifestou, Id n. 14902486. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O presente processo, está paralisado, e, sem providências pelos 

Requerentes quanto ao seu prosseguimento, por mais de 01 (um) ano, o 

que resulta mais do que evidenciada a ausência de interesse no 

prosseguimento deste processo. No art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil está previsto que o Juiz não resolverá o mérito quando: 

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O art. 485 do Código de 

Processo Civil, também estabelece em seu inciso II que o juiz não 

resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes”. Extrai-se da jurisprudência: “(...) 

Adequada à extinção da demanda por abandono da causa, na medida em 

que o processo está parado há mais de 01 ano, sem que a parte autora 

tenha demonstrado qualquer interesse em nele prosseguir, (...)”. 

NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70034839290, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 25/03/2010). Sem falar que os autos não poderão permanecer, 

eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite exigido por 

lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação 

jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e ocupando o 

tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado prático 

positivo. Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até mesmo 

em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 

725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o congestionamento do 

estoque de processos, que se encontram paralisados e sem possibilidade 

de prosseguimento, visando, primordialmente, alcançar o direito 

constitucional dos jurisdicionados quanto à duração razoável do processo 

na Justiça. Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao 

trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pela parte 

interessada, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse das partes, com base 

no art. 485, II, do Código de Procesos Civil, e, em observância das Metas 

do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e 

as devidas baixas e anotações. Custas já pagas. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038285-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL TEREZA DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENI PEREIRA DE SOUZA NUNES (INVENTARIADO)

ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA (INVENTARIADO)

enil pereira de souza moraes (INVENTARIADO)

ELENITA PAULA DE SOUZA (INVENTARIADO)

EDENIL PEREIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

ANTÔNIO AUGUSTO PERREIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

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 TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE 

Dados do Processo: Processo: 1038285-46.2017.8.11.0041 Espécie: 

INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES 

EDENIL PEREIRA DE SOUZA ELENI PEREIRA DE SOUZA NUNES ELENITA 

PAULA DE SOUZA ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA ANTÔNIO 

AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA Encargo: INVENTARIANTE 

COMPROMISSADO: EDIL TEREZA DE SOUZA PONTES CPF: 

128.128.621-49 RG: 0129528-4 Pelo(a) MM(ª). Juiz(a) foi deferido à 

pessoa acima identificada o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar as funções do encargo mencionado, no campo respectivo. 

Aceito, prometeu exercê-lo na forma da lei, pelo que foi lavrado este 

termo. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito Edil Tereza de Souza Pontes Compromissado SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 3648-6485 / 6486

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016409-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1016409-69.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, Revisão]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TATIANA DIAS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ATAIL PEREIRA DOS REIS Vistos, etc. Diante do pedido de desistência 

feito pela parte Autora (ID n.º 12405937) determino a intimação da parte 

Requerida para que se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme dispõe o § 4º do Artigo 485 do CPC. (ID n.º 12271834). Não 

sendo encontrada a Requerida, intime-a via edital, pelo prazo legal mínimo. 

Cientifique – se a parte Requerida que, decorrido o prazo sem 

manifestação, presumir – se- á concordância com o pedido do Autor. 

Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos para homologação 

do pedido de desistência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043410-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO (REQUERENTE)

ANGELA CALDEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1043410-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA CALDEIRA BATISTA, 

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO REQUERIDO: ILDEFONSO ALCEBIADES 

VIEIRA ROMEIRO Vistos, etc. Determino que esses autos sejam 

associados aos de nº 1030681.97.2018.811.0041, após volte os autos 

conclusos para decisão. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056610 Nr: 49418-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO, EDUARDO ZULIAN GROSSO, 

MANOELA ZULIAN GROSSO, DIEGO ZULIAN GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 40/42 E FLS.43/44 NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1318639 Nr: 12827-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFC, LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874/O, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12.035-A/MT

 Impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)POSTO ISSO, e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, DEIXO DE ACOLHER 

o pedido inicial, mantendo a pensão anteriormente acordada em 74,71% do 

salário mínimo, incidindo sobre o 13º salário, férias e eventuais verbas 

rescisórias, devendo ser depositado na conta a ser apresentada pela 

genitora da menor.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125569 Nr: 21138-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBS, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:23446/O, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4.202/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125569

O Executado afirma que o valor apresentado às fls. 147 não está correto, 

haja vista a inclusão de juros. Não obstante entender que o valor correto a 

ser depositado é o montante de R$ 13.989,92 (treze mil novecentos e 

oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), depositou na Conta 

Judicial o montante indicado às fls. 147: R$ 17.754,63 (dezessete mil 

setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) (fls. 

154). Ao final, requer a devolução do valor de R$ 3.764,71 (três mil 

setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos).

 A verba honorária sucumbencial fora fixada com base em percentagem. 

Portanto, em relação à correção monetária, essa deve ter início desde a 

data de 15.06.2016 (data do ajuizamento da ação), conforme Súmula 14 

do S.T.J, e apresentado pela parte Exequente.

Em relação aos juros, entendo que os mesmos são cabíveis; entretanto, o 

são a partir do trânsito em julgado da Sentença em que foram fixados.

Desse modo, intime-se a parte Exequente, para que apresente planilha do 

débito com correção monetária nos termos da Súmula n.º 14 do S.T.J. 

(correção monetária a partir do ajuizamento da ação) e juros, a partir da 

data de 13.07.2018, trânsito em julgado da Sentença que fixou a verba 

honorária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 732921 Nr: 29138-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE RIBEIRO COELHO DA CRUZ, ANTONIO LUIS 

RIBEIRO COELHO., LAYLA TENUTA RIBEIRO COELHO, KELLEN TENUTA 

RIBEIRO COELHO, LENICE COELHO GARCIA, MARCO AURÉLIO RIBEIRO 

COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AFFI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSÉ CARLOS DA CRUZ - OAB:622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 732921

Defiro o pedido de fls. 631/632 e determino a intimação do Senhor Luiz 

Cesar Machado Ximenes, para que no prazo de 05 (cinco) dias deposite 

as chaves do imóvel Apartamento n.º 501, Edifício Romano.

Transcorrido o prazo de manifestação, determino a busca e apreensão 

das chaves do imóvel indicado no parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118551 Nr: 18139-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASM, MVSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, GUERIQUE BARALDI - OAB:25.758/O, 

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 Vistos, etc.

Dê - se vistas ao representante do Ministério Público para manifestação, 

após volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 905038 Nr: 33583-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA AZAMBUJA POSCA 

PIVOTTO - OAB:13656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. a. § 1º 

Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo 

deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física. § 3º Excepcionalmente, 

poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da 

ação em meio eletrônico. § 4º Os recursos e seus incidentes ou petições, 

interpostos nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para 

remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser protocolados 

observando a forma do processo de origem.Por consequência, 

levando-se em consideração a data do protocolo da petição inicial (fls. 83, 

04.12.2018) e que o P.J.E., fora implantado na data de 08.08.2016, deverá 

a Requerida ajuizar a ação através do sistema eletrônico.Proceda-se o 

desentranhamento da petição inicial (fls. 83/87) e documentos (fls. 88/95), 

bem como a entrega ao advogado subscritor, que deverá retirar a petição 

em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, remetam-se os 

a u t o s  a o  a r q u i v o ,  o b s e r v a n d o  a s  c a u t e l a s 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243523 Nr: 19186-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFCV, GTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1243523

Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

rejeitada, determino:

i) O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores eventualmente 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado. (fls. 

730.420.131-20, fls. 28, primeiro parágrafo). Existindo saldo razoável para 

a garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 
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Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, 

faculto à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito 

ao arquivo;

ii) A realização de pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar bens em nome 

do devedor;

 iii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil;

iv) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito: SERASA e 

S.P.C.

Com as informações nos autos, intime – se parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243524 Nr: 19187-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFCV, GTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o débito ainda persiste referente ao período de maio de 

2.017 a setembro de 2.018 (fls. 69 – verso/70 – verso), incluindo multa e 

verba honorária, ambos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das 

prestações que se vencerem no curso da ação (art. 323 do C.P.C.), 

determino: i)O bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, 

intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto 

à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao 

arquivo;ii)Seja expedido ofício ao órgão empregador indicado às fls. 68 – 

verso, para que proceda com o desconto na folha de pagamento do 

devedor, no equivalente a 30% (trinta por cento) dos salários mínimo, e 

deposite na Conta Corrente n.º 01087308 – 2, Agência n.º 3466, Banco 

Santander, C.P.F., n.º 023.221.621 – 59, de titularidade da genitora do 

menor (fls. 69), sob pena de crime de desobediência (art. 330 do Código 

Penal);iii)Seja expedido ofício ao Ministério do Trabalho, a fim de localizar 

eventual vínculo de emprego do Executado;iv)A realização de pesquisa 

via RENAJUD, a fim de localizar bens em nome do devedor; v) O protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do Novo Código 

de Processo Civil;vi) A inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao 

crédito: SERASA e S.P.C.;Com as informações nos autos, intime – se parte 

Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 846596 Nr: 50198-81.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDS, BLRDS, BRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:ESTAGIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 Vistos, etc.

Autos n.º 846596

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não deu 

provimento ao recurso de apelação (fls. 216/220), cujo trânsito em julgado 

sem interposição de recurso se deu 14.09.2018. (fls. 225).

Desse modo, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1158040 Nr: 35089-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT, LETICIA GABRIELLI BORGES - 

OAB:24736-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11.405/MT

 Visdtos, etc.

Intimem - se as partes para apresentarem memoriais finais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 464127 Nr: 32185-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Vistos, etc.

Código nº 464127.

Diante da documentação juntada pela inventariante fls. 670/684-v, não 

obstante a suspenção dos autos de inventário para julgamento tanto do 

pedido de remoção processo código nº 1291341 e Ação de 

Reconhecimento de União Estável processo código nº 459603, entendo 

que o referido pedido deve ser analisado por se tratar de medida de 

natureza acautelatória visando o aparo dos bens do espólio.

Os referidos documentos juntados pela inventariante indicam uma possível 

negociação de imóvel denominado fazenda PAIOLÂNDIA, a qual por 

decisão do Egrégio Tribunal e Justiça do Estado de Mato Grosso 

reconhece como bem pertencente ao espólio.

Compete a inventariante nos termos do Artigo 618, II do CPC:

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que 

teria se seus fossem;

Assim sendo com fundamento no Artigo 139, IV do CPC, defiro o pedido da 

inventariante para determinar a Empresa RONDON EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, Empresa FLORESTECA AGROFLORESTAL S/A 

(CNPJ nº 74.301.482/0001-56) e a Sócia REBECA ANDRADE PORTO, para 

que se abstenha de qualquer atividade de extração de madeira no referido 

imóvel ate posterior deliberação judicial, posterior avaliação de auto de 

constatação circunstanciado por Oficial de justiça, que deverá encaminhar 

o auto no prazo de 30 (trinta) dias.

Até a decisão nos autos de remoção de inventariante, determino que o 

referido imóvel seja administrado pela inventariante que deverá elaborar 

prestação de contas quanto ao referido imóvel e dos negócios envolvendo 

o mesmo no prazo de 30 (trinta) dias.

Para efetivação a referida medida, determino a expedição de mandado de 
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POSSE a favor do espólio representado pela inventariante LUCIENE 

BARBOSA DE CARVALHO.

Intime-se a inventariante e os demais herdeiros para conhecimento da 

presente decisão.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1109945 Nr: 14626-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJVJ, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miklael Danelichen de 

Oliveira Rodrigues - OAB:17889/MT

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls.152/153, nomeio como curadora especial para o 

requerente, a Defensoria Pública desta Comarca representada pela 

Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses do 

requerente requerendo o que lhe é de direito.

 Desentranhe ás fls. 148/151.

Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 464127 Nr: 32185-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Vistos, etc.

Código nº 464127.

Determino o desentranhamento da contestação de fls. 648/651 e 

documentos de fls. 652/664, para serem apensados aos autos de 

remoção de inventariante código nº 1291341.

Após, conclusos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91765 Nr: 298-72.1989.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TICE KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7600, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS, para devolução dos autos nº 

298-72.1989.811.0041, Protocolo 91765, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91766 Nr: 1973-12.1985.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICE KUROYANAGI, LAURO MITUO KUROYANAGI, 

CECILIA MITSUE KUROYANAGI, TOSHIO KUROYANAGI, JORGE 

MASSANOBU KUROYANAGI, OLGA AIKO SAKAMOTO, TOSHIO EDSON 

KUROYANAGI, YONEKO KUROYANAGI, AKEMI YARA KUROYANAGI, 

REGINA MITIE KUROYANAGI, ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI, ERIKA 

KUROYANAGI, JANE YAEMI KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOMATSU KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MITUO KUROYANAGI - 

OAB:2451/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS - 

OAB:7.600/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, YEMASA 

KIKUTA - OAB:3274-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7600

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS, para devolução dos autos nº 

1973-12.1985.811.0041, Protocolo 91766, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319476 Nr: 21762-25.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT, 

WALTER ROCHA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

21762-25.2007.811.0041, Protocolo 319476, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082552 Nr: 2728-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBY MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁCIO ANTONIO DE PÁDUA GUIMARÃES 

NETO, FLÁVIA RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁCIO ANTONIO DE PÁDUA 

GUIMARÃES NETO, brasileiro(a), solteiro(a), estudante e atualmente em 

local incerto e não sabido FLÁVIA RIBEIRO DE SOUSA, Cpf: 51775662691, 

Rg: 1512596-7606460, Filiação: José Geraldo Ribeiro e de Sonia de Sousa 

Ribeiro, data de nascimento: 06/07/1965, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, viuvo(a), jornalista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO das partes acima qualificadas, bem 

como suas intimações para comparecerem a Audiência de Tentativa de 

Conciliação a ser realizada no dia 20/02/2019 às 16:30h, na sede deste 
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juízo.

Resumo da Inicial: Ação Declaratória de Reconhecimento e dissolução de 

união estável post mortem c/c partilha de bens e pedido liminar interposta 

por Eby Moraes de Oliveira em desfavor de Márcio Antonio de Pádua 

Guimarães Neto e Flávia Ribeiro de Sousa.

Despacho/Decisão: DELIBERAÇÕES: Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, 

etc... Diante do que consta dos autos após a realização da pesquisa do 

endereço dos requeridos junto ao Sistema INFOSEG (fls. 164/165), os 

mesmos não foram localizados no juízo deprecado, conforme Certidões de 

fls. 189 e 191.Assim sendo, redesigno a presente audiência para a data 

de 20/02/2019, às 16h30min.Sai à parte autora e sua Advogada 

devidamente intimadas.Cite-se e intimem-se os requeridos por Edital.Ciente 

o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845745 Nr: 49401-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVAS, JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte autora para que 

apresente planilha atualizada dos valores para a expedição de 

documentos nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023000-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE MENEZES (EXECUTADO)

OSMAR DE MENEZES (EXECUTADO)

JOZEFA DOS SANTOS MENESEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1043771-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SILVA CORDEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1043771-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KEZIA SILVA CORDEIRO 

MACHADO REQUERIDO: ORLANDO ALVES FERREIRA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL interposto por ORLANDO 

ALVES FERREIRA e KÉSIA SILVA CORDEIRO FERREIRA. As partes 

formularam acordo no Id. 17079857. Requerem o julgamento procedente 

do pedido inicial, decretando – se o divórcio entre as partes. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

interposto por ORLANDO ALVES FERREIRA e KÉSIA SILVA CORDEIRO 

FERREIRA. A ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata 

de requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional 

n. 66/2010). Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

no Id.17079857 e DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 

extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

Expeça – se necessário à averbação da sentença à margem da Certidão 

de Casamento de ID 17079864, após o transito em julgado. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira: KÉSIA SILVA CORDEIRO. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em verba 

honorária, ante a inexistência de litígio. Após, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

14 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043564-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINOMAR DE SOUZA CASTRO OAB - SP238365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARLEANE DA SILVA OLIVEIRA (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. 1043564-76.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 
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Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035213-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. C. D. M. (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 1035213-17.2018.8.11.0041 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 

17062730 - "ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo 

entabulado entre as partes, ID 15920966, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Valnei Luna de Morais e Romilda Maria Ceccon Luna Morais, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Romilda Maria Ceccon, bem assim 

para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença, notadamente àquelas atinentes a guarda compartilhada entre os 

genitores, com residência no lar materno, alimentos e regulamentação do 

direito de visitas aos filhos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, bem assim, se 

necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral, 

autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de recolhimento de 

eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório 

Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno os 

interessados ao pagamento, pro rata, das custas e despesas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020032-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. G. D. S. (EXEQUENTE)

O. C. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR (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. 1020032-10.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que os exequentes informam por meio da petição de ID. 

16942080, que o executado deixou de dar cumprimento ao acordo outrora 

formulado entre as partes, postulando pela revigoração de seu mandado 

de prisão civil. Desta feita, intime-se o executado para que em três dias 

manifeste-se quanto às alegações dos exequentes, ressaltando que não 

apresentando justificativa plausível a despeito do inadimplemento do débito 

alimentar, não comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o 

pagamento no prazo mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035771-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. A. (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

17112737, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035530-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1035530-15.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que não foi encartada a cópia da certidão de óbito do 

falecido e o seu documento pessoal, ambos indispensáveis à propositura 

da presente ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão pela qual, 

faculto, seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme as disposições do art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015. Após, com o decurso do aludido prazo, 

conclusos para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030633-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. V. G. (REQUERENTE)

E. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MARCOS BRANDAO LEITE OAB - SP295514 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

1593105, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014219-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1014219-65.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, verifico que o autor atendeu parcialmente as determinações 

contidas na decisão de ID. 13787251, assim, com desiderato de evitar o 

perecimento do direito da parte autora, faculto, o prazo de 5 (cinco) dias, 

para que seja cumprida integralmente a alusiva decisão, notadamente, no 

que atine a juntada aos autos de documentos que demonstrem a 

inexistência de bens da extinta à inventariar, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no 
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manejo da presente. Decorrido o aludido interregno, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036379-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL WESLEY DA 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 1036379-21.2017 VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Com o decurso 

do aludido interregno, intime-se a parte exequente para que seja acostado 

ao feito o endereço atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019279-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR FRANCISCA MAGALHAES (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID16685296, 

em cumprimento à decisão de ID 15795125, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele 

se manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001754-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DE AMORIM VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINA DE JESUS AMORIM (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16685338, em cumprimento à decisão de ID 15795698, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre 

ele se manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007108-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBELIA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID , em 

cumprimento à decisão de ID 12364505, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se 

manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031267-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. C. L. (REQUERENTE)

E. K. C. L. (REQUERENTE)

Z. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA OAB - 

SP290313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15969181, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036814-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036814-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID - 1681841. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1030523-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030523-42.2018.8.11.0041 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 - 

17133167. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031506-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU DE MARCHI OAB - SP116636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEVERINO FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16459885, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026596-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016/O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. C. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT0015428A (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/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 1026596-68.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16898456 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, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142004 Nr: 28317-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CACILDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:6546 / MT, VINICIUS ALVES DOS SANTOS - OAB:9453 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 BENEDITA CACILDA DA CONCEIÇÃO a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, 

sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100962 Nr: 14831-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHA, VVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYKEL QUINTEIRO 

DUARTE AMORIM, para devolução dos autos nº 14831-79.2002.811.0041, 

Protocolo 100962, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901104 Nr: 30667-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS, KARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA - OAB:24798-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS BIGNARDI, 

para devolução dos autos nº 30667-72.2014.811.0041, Protocolo 901104, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013128-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410 (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS JAUDY (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1013128-37.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário 

esclarecer que esta magistrada possui pleno conhecimento do teor das 

normas contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, sendo de todo 

desnecessário e dispensável o encarte da aludida regulamentação em sua 

integralidade. Outrossim, a Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 

2018 – PJE é hialina ao dispor, em seu art. 32, que: “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.” Nessa toada, cumpre 

salientar que no ID. 16749652 foram anexadas 656 (seiscentas e 

cinquenta e seis páginas), o que contribui para a avolumação 

desnecessária dos autos virtuais e, em decorrência, compromete a célere 

tramitação do processo, razão pela qual reputo manifestamente 

impertinente e, por conseguinte, determino a retirada da sua visibilidade, 

nos termos do art. 36 da referida Resolução. Contudo, a fim do ato não 

consubstanciar em qualquer prejuízo ao requerente, deixo o link para 

a c e s s o  à  C N G C  E x t r a j u d i c i a l  a t u a l i z a d a : 

http://appstorage.tjmt.jus.br/v1/b/cf48a53e-c1b7-11e8-a355-529269fb145

9 / o / C N G C % 2 0 E x t r a j u d i c i a l % 2 0 - O R I G I N A L % 2 0 - % 2 0 1 7 . 1 2 . 1 7 -

%20BIBLIOTECA-11.10.18.pdf Passo ao exame dos autos. Tendo em vista 

a informação de que a de cujus lavrou testamento cerrado, torna-se 

imperioso cumprir o disposto no art. 735 do CPC e art. 1.875 do CC. 

Considerando que não aportou ao feito resposta do ofício expedido no ID. 

14110807, determino a expedição de novo ofício ao Cartório do 5º Ofício 

da Comarca de Cuiabá/MT, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprir a determinação de ID. 14010551. Sem prejuízo, expeça-se ofício à 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados e à 

ANOREG - Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quanto à existência 

de testamento deixado pela falecida. De outro viés, defiro a prioridade na 

tramitação do presente, eis que o requerente trata-se de pessoa idosa na 

forma da Lei nº 10.741/2003, ID. 13213696. Às providências. Cuiabá/MT, 

14 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013001-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JORGE LUIS ALVES RAD GONCALVES (REQUERIDO)

LUCE ALVES RAD (REQUERIDO)

LUCILENE RAD SANTANA (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. 1013001-36.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, verifico que na petição de ID. 16463085, pretende a remessa dos 

autos para a Comarca de Várzea Grande/MT, na qual, reside a curadora e 

a curatelanda, e, considerando o melhor interesse da curatelanda, 

impositivo o declínio de competência deste juízo para a alusiva Comarca. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO 

DO INTERDITANDO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. 

MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. PRECEDENTES DO STJ. Com a 

alteração do endereço do interditando, o Ministério Público e a Defensoria 

pública se manifestaram no sentido de que o feito fosse encaminhado ao 

d. Juízo do domicílio do interditando. Vislumbrando-se a prevalência do 

interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras 

questões, inclusive a perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do 

CPC, reconhece-se a competência do d. Juízo suscitante, local onde 

reside o interditando. Precedentes do STJ. (Acórdão n.994182, 

07009417820168070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Câmara Cível, 

Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no PJe: 20/02/2017. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, determino a remessa imediata dos 

autos ao d. Juízo competente. Ciência ao Ministério Público. Proceda-se 

com as baixas e anotações estilares. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1043509-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JAKSON ONOFRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

este juízo (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. 1043509-28.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a parte autora postula a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ele 

firmada, bem assim qualquer documento que demonstre que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030918-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1030918-68.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Perscrutando os 

autos, verifico que a peça vestibular não fora instruída com os 

documentos essenciais para o processamento da demanda, porquanto, 

depreende-se da certidão de óbito do extinto, ID. 10134871 - Pág. 12, que 

o falecido deixou 2 filhos. Em decorrência, considerando não foram 

habilitados os filhos do falecido no polo ativo da presente demanda, como 

também inexiste termo de renúncia aos valores pleiteados pelos 

interessados, imperativo que seja determinado à emenda à inicial para que 

seja regularizada tal situação. Constato, ainda, que o extinta deixou bens a 

inventariar, portanto, torna-se imperioso que seja aportado ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a partilhar, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Destarte, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que sejam sanados os defeitos acima 

apontados, sob as penas da lei. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 

de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031612-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA OAB - MT25039/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1031612-03.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 16296509. Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Alvará 

Judicial apresentado por Samuel da Silva Evangelista, qualificado nos 

autos, visando o recebimento do crédito atinente FGTS e PIS, depositados 

na Caixa Econômica Federal, não recebidas em vida pela de cujus Adenil 

Leite Evangelista, esposa do interessado. Ao final, postula a remessa de 

ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de obter o 

saldo existente em favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que o interessado pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pela de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade do próprio interessado, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Outrossim, vislumbro que os 

filhos do casal, a saber, Júlio César Leite Evangelista, Israg Marcelo Leite 

Evangelista, Juliana Leite Evangelista e Adelaide Patrícia Leite Evangelista, 

renunciaram expressamente aos seus quinhões, de maneira que, o valor 

existente será recebido, apenas pelo viúvo, Sr. Samuel da Silva 

Evangelista. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus Adenil Leite 

Evangelista. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se o requerente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 
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Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor da extinta, a título de FGTS e PIS. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008769-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SAMPAIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA SAMPAIO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1008769-44.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que foi oportunizada a parte autora comprovar os 

pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, no entanto, 

evola-se que deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para 

manifestação. Em decorrência, considerando a inexistência de elementos 

autorizadores dos benefícios da assistência judiciária gratuita no caso dos 

autos, indefiro o benefício da assistência judiciária pretendida. Frise-se, a 

respeito, que a condição de hipossuficiência da parte não é constatada 

apenas pela mera alegação, mas sim, pelo conjunto probatório como um 

todo, da sua condição social e dos sinais exteriores de riqueza[1]. Sobre o 

tema, vejamos decisões recentes do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, 

CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA.- Recurso conhecido e 

desprovido. 1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca 

do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade 

da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', 

que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do 

sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos 

seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, 

fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade 

da justiça. 2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o 

agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação 

em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas 

na decisão agravada. (AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no 

DJE 17/02/2017) Em decorrência, intime-se o autor, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, providencie 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, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito [1] IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. Procede a impugnação do benefício 

que fora deferido, quando a beneficiária tem expressivos sinais exteriores 

de riqueza, pois o instituto da gratuidade se destina apenas às pessoas 

que são, efetivamente, hipossuficientes. Recurso desprovido. (Apelação 

Cível Nº 70072299753, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

29/03/2017)

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035811-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA (REQUERENTE)

WLADIA MARINA DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

WENIA KACELLY DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826/O-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (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. 1035811-68.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. retro, por conseguinte, verifico que os interessados 

acostaram aos autos o comprovante de pagamento da guia de distribuição 

processual, consoante ID. 16518699. Prosseguindo, cuida-se de Alvará 

apresentado por Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, Wênia 

Kacelly de Moraes Viana e Wládiamarina de Moraes Viana, ambos 

qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito referente ao 

consórcio junto à VOLKSWAGEM, não recebido em vida pela de cujus 

Marina Auxiliadora Rodrigues de Morais, genitora dos interessados. 

Postula a remessa de ofício à empresa administradora mencionada e, na 

sequência, expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Analisando a pretensão externada na exordial, 

necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinta e não pagos em vida há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus Marina Auxiliadora 

Rodrigues de Morais. Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se os 

requerentes para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício 

ao Consórcio Nacional Volkswagem, para que, igualmente, no mesmo 

lapso suso, informe sobre a existência de valores referentes ao Grupo 

51184, Quota/DC 431 0 3, alusivos à contemplação do consórcio 

supracitado, coberto por seguro prestamista, deixado pela de cujus. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024524-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANTZCIA MEDJINA AGENA NOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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. 1024524-11.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

acolho a justificativa apresentada na petição de ID. 16125464 e, por ora, 

determino o processamento do presente feito. Prosseguindo, cuida-se de 

pedido de expedição de Alvará Judicial formulado por Frantzcia Medjina 

Agena Noel, por si e represente legal de Adams Prince Royce Noel, ambas 

qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao PIS e 

FGTS e eventual saldo remanescente do Benefício Previdenciário, não 
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recebidos em vida pelo de cujus Michelet Noel. Ao final, postula a remessa 

de ofício as instituições bancárias mencionadas, com o desiderato de 

obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a expedição do 

alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que as interessadas pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a capacidade do 

próprio interessado, vez que as custas processuais e demais despesas 

serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, 

postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento 

posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não recebidos em vida, há a exigência de comprovação da 

condição de dependente habilitado perante a previdência social, ou, na 

sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a 

expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus 

Michelet Noel. Ressalta-se que, caso o falecida não tenha deixado 

dependentes habilitados perante o INSS, nos termos da normativa outrora 

citada, o pagamento de verba pretendida será realizada em conformidade 

com o disposto na legislação civil. Com a resposta do INSS nos autos, 

intimem-se os interessados para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Sem prejuízo, expeçam-se 

ofícios à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, a título de 

PIS e FGTS e ao Banco do Brasil a referente ao PASEP, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor do extinto. 

Por conseguinte, tendo em vista que, a princípio, há existência de valores 

a relativos ao benefício previdenciário e, ao que tudo indica, o saldo 

existente, retornou para o INSS por ausência de saque no prazo legal, 

determino que seja oficiado o referido instituto, requisitando informações 

acerca de eventuais créditos em favor do extinto. Consigne, nos alusivos 

expedientes que, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá 

ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028126-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEMES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028126-10.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, verifico que, por meio da decisão de ID. 15036510 foi declinada a 

competência para o processamento da demanda, para este juízo, desta 

feita, em prosseguimento à marcha processual, vislumbro tratar-se de 

Alvará Judicial apresentado por Deolinda Lemes de Moraes Guimaraes, 

qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente FGTS, 

depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pela de 

cujus Patricia Lemes de Moares, filha da interessada. Ao final, postula a 

remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de 

obter o saldo existente em favor da extinta, bem assim a expedição do 

alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que a interessada pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a capacidade do 

próprio interessado, vez que as custas processuais e demais despesas 

serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, 

postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento 

posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não recebidos em vida, há a exigência de comprovação da 

condição de dependente habilitado perante a previdência social, ou na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a 

expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus 

Patricia Lemes de Moares. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se o 

interessado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entender de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre eventuais créditos depositados em favor da extinta, a título de 

FGTS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de 

saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão 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)

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 1035484-60.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que a parte exequente, no ID. 16821026, retificou o cálculo 

exequendo, tendo em vista que alguns dos meses estão sendo 

executados na ação nº 1028749-74.2018.8.11.0041. Desta feita, defiro a 

pretensão de ID. 16821026 e, por conseguinte, determino que proceda-se 

com a tentativa de constrição online do valor de R$ 756,65 (setecentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), nas contas da parte 

executada, através do Sistema BACENJUD (CPC 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 

a parte executada, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 291 de 594



prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a indisponibilidade se converterá 

automaticamente em penhora. Acaso reste inócua a tentativa de penhora 

de valores, proceda-se com consulta através do sistema RENAJUD a fim 

de obter informações quanto à existência de veículos em nome da parte 

executada, devendo constar restrição de circulação, em caso positivo. Na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação do 

automotor, acaso seja inserida restrição RENAJUD. De outro viés, acaso 

infrutífera a tentativa de penhora de valores, expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal, determinando a transferência de valores, até o total do 

débito, eventualmente existente em conta vinculada da parte executada do 

saldo de FGTS, para a Conta Única do Poder Judiciário, fazendo-se 

constar do ofício que trata-se de penhora de débito alimentar, bem como 

as instruções necessárias para a transferência dos valores encontrados. 

Consigno, por oportuno, que não obstante a Lei nº 8.036/90, que dispõe 

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabeleça que a conta 

vinculada em nome do trabalhador é absolutamente impenhorável, é 

entendimento consolidado, na doutrina e na jurisprudência[1], que quando 

se tratar de execução de dívida alimentar é possível à mitigação dessa 

regra, o que faço nesta oportunidade. Se positiva a transferência de 

qualquer valor, providencie o Sr. Gestor Judicial 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 infrutíferas todas as diligências supra, 

determino a expedição de certidão da dívida e o encaminhamento para 

protesto no Cartório competente, devendo, após as providências 

necessárias, ser intimada a parte exequente para se manifestar em 

prosseguimento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e intimem-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Execução de alimentos. Penhora sobre saldo de conta 

vinculada ao FGTS. Valor que pode ser objeto de constrição legal se 

direcionado à satisfação de débito alimentício. Inteligência do §2º do art. 

833 do CPC com o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90- julgados do Superior 

Tribunal de justiça. Recurso não provido. (TJPR; Ag Instr 1713334-1; 

Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Gil Francisco de 

Paula Xavier F Guerra; Julg. 25/04/2018; DJPR 17/05/2018; Pág. 77)

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006929-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENIL SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO(A))

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FRANCISCO SAMPAIO (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. 1006929-96.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que foi oportunizada a parte autora comprovar os pressupostos 

necessários à concessão da justiça gratuita, no entanto, evola-se que 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestação. Em 

decorrência, considerando a inexistência de elementos autorizadores para 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita perseguida 

nos autos, indefiro-a. Frise-se, a respeito, que a condição de 

hipossuficiência da parte não é constatada apenas pela mera alegação, 

mas sim, pelo conjunto probatório como um todo, da sua condição social e 

dos sinais exteriores de riqueza[1]. Sobre o tema, vejamos decisões 

recentes do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, 

CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA.- Recurso conhecido e 

desprovido. 1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca 

do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade 

da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', 

que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do 

sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos 

seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, 

fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade 

da justiça. 2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o 

agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação 

em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas 

na decisão agravada. (AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no 

DJE 17/02/2017) Em decorrência, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie 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), mesma oportunidade em que deverá 

colacionar o documento mencionado na decisão outrora exarada. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] IMPUGNAÇÃO A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. Procede a impugnação 

do benefício que fora deferido, quando a beneficiária tem expressivos 

sinais exteriores de riqueza, pois o instituto da gratuidade se destina 

apenas às pessoas que são, efetivamente, hipossuficientes. Recurso 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70072299753, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 29/03/2017)

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026720-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

MUNIR ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JUNIOR ROCHA ABRAHAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1026720-85.2017 VISTOS, ETC. Defiro o pleito de ID. 

16635178 e, por conseguinte, determino a expedição de novo alvará, nos 

termos da decisão de ID. 10601656. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042984-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE HIPOLITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Amelia Hipolito (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. 1042984-46.2018 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 
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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. Trata-se de pedido de Abertura de 

Inventário interposto por Elenice Hipolito Pereira, em razão dos bens 

deixados por Maria Amélia Hipólito. Pretende a interessada a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

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 requerente, 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$ 1.000,00 (um mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens 

deixados pela extinta, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de 

gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações, bem 

assim quanto ao exame do valor da causa e a forma como se processará 

a presente. Prosseguindo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, nomeio a 

filha da de cujus Elenice Hipolito Pereira como inventariante, que deverá 

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 

pelo inventariante ou, alternativamente, através de procurador com 

poderes especiais, nos termos do art. 618, III do CPC. Outrossim, na 

mesma oportunidade retro mencionada, deverão ser apresentadas aos 

autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal (expedida 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome da 

falecida, e, certidão de inexistência de testamento deixado pela extinta, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1041381-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GARCIA POIATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVANDO PEREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n. 1041381-35.2018 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. Trata-se de pedido de Abertura de 

Inventário por Arrolamento Comum interposto por Silvana Garcia Poiatti 

Moraes, em razão dos bens deixados por Olivando Pereira de Moraes. 

Pretende a interessada a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possui 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 

requerente, 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$ 90.000,00 (noventa mil reais) à causa, 

que será oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não 

houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações, bem assim quanto ao exame do 

valor da causa. Prosseguindo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, 

nomeio a esposa do de cujus Silvana Garcia Poiatti Moraes como 

inventariante, a qual deverá bem e fielmente desempenhar a função, 

independente de termo. De outro vértice, 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, 

quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, conforme prevê o artigo 664 da lei processual em vigor, 

mesmo nas situações em que haja herdeiro incapaz, tal como é o caso 

dos autos, havendo como condicionantes, apenas, a anuência das partes 

e do Ministério Público (art. 665 do CPC). Desta feita, tendo em vista a 

concordância com a requerente, intime-se o parquet para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto à tramitação do presente processo na 

forma de arrolamento comum. Com o decurso do lapso suso, e havendo 

concordância, intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, colacionar aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso) e Municipal 

(expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, 

todos em nome 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, ou 

comprovar nos autos a impossibilidade de juntar a certidão negativa de 

testamento. No que concerne ao imóvel deixado pelo de cujus, a 

inventariante deverá trazer ao feito a correlata escritura pública, a qual 

demonstra que a titularidade do bem é do inventariado, sob pena de 

somente ser possível partilhar eventuais direitos de posse. Cumpridas tais 

determinações, renove-se vistas ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, volvendo-me conclusos para eventual 

homologação. Lado outro, inexistindo anuência unânime quanto a 

tramitação do feito sob a forma de arrolamento, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043700-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES GONZAGA (REQUERIDO)
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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. 1043700-73.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que não foi encartada a cópia da certidão de casamento, 

documento indispensável à propositura da presente ação, nos termos do 

art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito 

apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme as disposições do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015. Após, com o decurso do aludido prazo, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043327-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1043327-42.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tratar-se de 

Alvará Judicial apresentado por Licineia da Silva, qualificada nos autos, 

visando o recebimento do crédito atinente ao PIS, depositados na Caixa 

Econômica Federal, não recebidas em vida pelo de cujus José Juvenal da 

Silva, genitor da interessada. Ao final, postula a remessa de ofício à 

instituição bancária mencionada, com o desiderato de obter o saldo 

existente em favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que a interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade do próprio interessado, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Outrossim, vislumbro que os 

filhos do casal, a saber, Mara Lucia da Silva, Josemar Costa da Silva, 

Lucimar da Silva, renunciaram expressamente aos seus quinhões, de 

maneira que, o valor existente será recebido, apenas pela filha, Licineia da 

Silva, na proporção de 80% do valor, haja vista que Luciano da Silva, 

também filho do falecido, não compareceu para renunciar ou ingressar o 

polo ativo da demanda, razão pela qual a quota parte do Sr. Luciano será 

reservada, até que seja regularizada a sua situação nos autos. Pois bem, 

necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus José Juvenal da 

Silva. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se a requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor do extinta, a título de PIS. Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043351-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANI ALVES BORBA (REQUERENTE)

J. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANI ALVES BORBA OAB - 502.493.981-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1043351-70.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Alvará Judicial apresentado por Divani Alves Borba, por si e 

representando sua filha menor, Julia Borba Bueno, ambas qualificadas nos 

autos, visando o recebimento de valores depositados no Banco Sicredi e 

referentes ao Consórcio Canopus Administradora de Consórcios S/A, não 

recebidos em vida pelo de cujus Celio Bueno da Silva. Postula a remessa 

de ofício à empresa administradora mencionada e, na sequência, 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que as interessadas pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se 

pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Outrossim, ressai dos 

documentos encartados aos autos, que o falecido deixou outra filha, Jaine 

Arcenio de Oliveira, além da requerente Julia, a qual renunciou 

expressamente ao seu quinhão, de maneira que, os valores existentes 

será recebido, apenas pelas autoras. Pois bem, necessário salientar que a 

Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Celio Bueno da Silva. Com a resposta 

do INSS nos autos, intimem-se as interessadas para manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Por 

conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo em conta 

bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício ao Consórcio Canopus Administradora de Consórcios 

S/A, para que, igualmente, no mesmo lapso suso, informe sobre a 

existência de valores referentes ao Grupo 005015 – Cota 0296 00, 

deixado pelo de cujus. Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada 

a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a 

vinculação dos valores. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 294 de 594



Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039675-17.2018.8.11.0041
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ELIANE OLIVEIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES OAB - MT0020396A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO OLIVEIRA FARIAS (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. 

1039675-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial apresentado por Evandro de Oliveira Farias e Eliane Oliveira de 

Farias, ambos qualificados nos autos. Ressai da exordial, que os autores 

são irmãos do falecido Aleandro Oliveira Farias, relatando que o falecido 

possuía valores depositados no processo nº 30173-42.2016.811.0041 

(Código 1146391), todavia, no curso da ação, veio a óbito, o que resultou 

na extinção da alusiva demanda sem a liberação dos valores depositados. 

Em decorrência, os interessados pretendem o levantamento dos 

numerários não recebidos em vida pelo de cujus, os quais se encontram 

vinculados à alusiva demanda judicial. Em seguida, vieram-me os autos. É 

o Relatório. Decido. Inicialmente, deixo de determinar a citação de todos os 

interessados para manifestarem-se, a teor do disposto no art. 721 do 

NCPC, eis que estão representados pelo mesmo causídico nestes autos. 

Por conseguinte, cuida-se de pedido de jurisdição voluntária, pelo 

procedimento do art. 719 e s.s. do NCPC, no qual pretende-se a 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores não 

recebidos em vida pelo Sr. Aleandro Oliveira Farias. Pois bem. Entendo 

que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessário maiores formalidades, conforme preconiza o art. 

723, paragrafo único, do NCPC. De outro viés, a lei civil estabelece que 

não havendo cônjuge, descendentes ou ascendentes, são herdeiros os 

parentes colaterais, pela ordem prevista no art. 1.829, do Código Civil. 

Isso, pois, evola-se dos autos que o extinto era solteiro e não teve filhos, 

além do mais, os pais são pré-mortos, ID. 16525792 e ID. 16525819, de 

maneira que, não há dúvida de que os interessados, irmãos do falecido, 

são, portanto, seus sucessores, nos termos do art. 1.829, inciso IV, do 

Código Civil. Também não podemos deixar de considerar que restou 

cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em vida 

pelo extinto, além destes não serem expressivos, de maneira que não 

vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, autorizando os 

irmãos do de cujus, Evandro de Oliveira Farias e Eliane Oliveira de Farias, 

a realizar o levantamento do numerário relativo aos valores informados na 

exordial, deixados por Aleandro Oliveira Farias na proporção de 50% 

(cinquenta pontos percentuais) para cada interessado, e por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Em 

decorrência, determino ao Sr. Gestor que se expeça o necessário para 

proceder com a vinculação do numerário depositados na Conta Única do 

Poder Judiciário, ao processo nº 30173-42.2016.811.004 - Código 

1146391, a este feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se o ALVARÁ, a fim de que o quinhão de cada herdeiro 

seja depositado nas contas informadas nos autos e, em seguida, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Custas e despesas pelos interessados, todavia, suspensa a 

exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita, que ora concedo. Por 

fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023447-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA OLIVEIRA SENA (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 COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1023447-98.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por Maria do Carmo Sena em face de Joana de Oliveira Sena, 

sua genitora. Depreende-se do relatório psicossocial, encartado no ID. 

16622234, que a interditanda veio a óbito. O parquet, por sua vez, 

vindicou pela extinção da demanda, ID 16632029. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Ante o óbito da parte interessada, a ação 

deve ser extinta sem resolução de mérito. Isto porque, ocorrido o 

falecimento da parte demandante no decorrer do feito sem que seja 

possível a sucessão processual para fins de regularização, conforme 

retro noticiado, mister a extinção do processo. A despeito, vejamos o 

dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que 

dos autos constam, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, forte no art. 485, IX, do NCPC. Sem custas, despesas e honorários 

advocatícios. Ciência ao Ministério Público Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1034054-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARQUIMEDES BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1034054-73.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial ajuizada por 

BENEDITA PEREIRA DA SILVA e outros para levantar valores deixados por 

NICOMEDES DA SILVA, qualificados nos autos. Na decisão de ID. 

14172381, este juízo determinou a intimação dos interessados a fim de se 

manifestar quanto aos bens deixados pelo extinto, noticiados na certidão 

de óbito de ID. 10593674, todavia, deixaram transcorrer in albis o prazo 

assinalado, conforme certidão retro. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que o Código de 

Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que: Independerá de inventário 

ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 

24 de novembro de 1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 295 de 594



bens a partilhar. Ocorre que, no caso concreto, depreende-se da 

documentação acostada à exordial (certidão de óbito, de ID. 10593674) 

que o extinto deixou bens a inventariar, evidenciando a necessidade de 

abertura de inventário, o que impossibilita a utilização da via eleita para o 

levantamento de valores, os quais deverão ser consignados e partilhados 

no inventário, cuja abertura, inclusive, foi noticiada no ID. retro. Em 

decorrência, de rigor a extinção da demanda, sem resolução do mérito, 

por ausência de interesse de agir. Em igual sentido, colha-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS 

EM NOME DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. 

NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O art. 1º da Lei nº 6.858/80 prevê a 

possibilidade do recebimento de valores devidos e não recebidos em vida. 

Ainda, o art. 2º da referida Lei estabelece que será possível a liberação 

mediante alvará dos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional apenas quando não existir outros bens 

sujeitos a inventário. Havendo bens em nome da de cujus a partilhar, 

inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário. Apelação 

desprovida. (TJRS; AC 0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; DJERS 

07/06/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. RAZÕES DO APELO REFERENTE CONDENAÇÃO DE 

PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, CPC. ALVARÁ PARA VENDA DE RESES. 

EXISTÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a 

ausência de correlação das razões recursais com a causa sub judice, por 

conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso não pode ser 

conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem 

a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o pedido de 

Alvará e obriga a abertura de inventário. (TJMT; APL 12843/2018; Juara; 

Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; DJMT 22/05/2018; 

Pág. 118) Como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de se 

obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, sendo, 

ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a consecução da 

pretensão deduzida em juízo. O ilustre processualista Cândido Rangel 

Dinamarco aduz que: Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para 

aferição do interesse de agir, como indicadores da presença deles: a 

necessidade da realização do processo e a adequação do provimento 

jurisdicional postulado. Só há o interesse-necessidade quando, sem o 

processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter 

o bem desejado (...) As demandas de tutela jurisdicional destinadas a 

suprir omissão do obrigado (ações condenatórias ou executivas) só estão 

amparadas pelo interesse-necessidade a partir de quando a prestação for 

exigível; antes da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe 

se a parte obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de 

Direito Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No presente feito, 

não existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens 

a partilhar, imperativa a partilha dos valores no inventário a ser deflagrado. 

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, III, do 

Novo Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA 

a presente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC/2015. Em consonância com o princípio da causalidade, condeno os 

interessados ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, permanecerão suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade que ora concedo, tendo em vista o valor atribuído a causa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016675-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SINFRA/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto e considerando o que 

consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, via de consequência revogo a liminar deferida na espécie. 

No mais, encaminhe-se, com urgência, cópia desta decisão a Desa. 

MARIA EROTIDES KNEIP, relatora do Agravo de Instrumento nº 

1008279-48.2018.8.11.0000. Sem custas e honorários. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente processo, mediante as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se Expeça-se o necessário Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029472-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS JOSE LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

GESUINO DE MORAES DUARTE (AUTOR(A))

ROBERTO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JORZISMAR ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

SANCLER DA SILVA SANTAREM (AUTOR(A))

ARISTOTELES SOARES CHAGAS (AUTOR(A))

GLAITON JOSE REZENDE (AUTOR(A))

WEIDES ALEIXO DA SILVA (AUTOR(A))

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

HERNANE RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

FLAVIO FERREIRA DE ABREU (AUTOR(A))

FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/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: Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (id. 16416380). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pelo autor no id. 

16416380, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pelo desistente. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010489-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VITOR DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 
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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 ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica 

suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de 

justiça. Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante 

de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará. 

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009252-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO FIGUEIREDO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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: Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida. Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor do 

perito nomeado na espécie. Após, transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014674-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida. Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor do 

perito nomeado na espécie. Após, transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020713-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCIA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-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, 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: 1003877-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/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, 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: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(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, para depositar o 

valor dos honorários periciais, de acordo com a proposta juntada ao 

id.17108822 pelo perito judicial, no prazo de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003474-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ENERGISA 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:"Oportunizo novamente a parte autora, para 

no prazo de 15 dias emendar a inicial, mormente acerca do requerimento 

de prova pericial em mandado de segurança, bem como o requerimento de 

ligação da unidade consumidora em nome de pessoa já falecida. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035953-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALEXANDRE MERCADO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035953-72.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: SERGIO ALEXANDRE 

MERCADO DA SILVA IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 16117324). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pelo autor no id. 16117324, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUEIROZ SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-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, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. Expeça-se 

o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028684-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESECOM CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerência de Assistência e Suporte ao Cliente da Superintendência de 

Atendimento e Suporte ao Cliente - GSSC/SAAC (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028684-79.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: RESECOM CONSTRUTORA 

LTDA IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO E SUPORTE AO CLIENTE - GSSC/SAAC Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15823064). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pelo autor no id. 15823064, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038298-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO AZEVEDO CONSTANTINO SEABRA DA CRUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

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:"ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, 

da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

determinando que seja intimado o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028481-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DOS SANTOS LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA 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. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15526532). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no id. 15526532, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034847-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de 

Mato Grosso - SEMA/MT (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:"Ante ao exposto, DECLINO da competência 

para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038490-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINA CAMPOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REQUERIDO)
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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: " Considerando a imprescindibilidade de 

realização de perícia médica para aferição da(s) moléstia(s) e da(s) 

limitação(ões) descritas na exordial , NOMEIO como perito médico o DR. 

JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado no seu consultório 

localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. DESIGNO para o 

dia 26.01.2019 às 08:30 horas a realização da perícia nas dependências 

do consultório do perito supra mencionado, devendo a secretaria desta 

unidade judiciaria providenciar a intimação para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, a parte requerente e seu (sua) advogado (a) 

e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico passado e 

atual de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as 

partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem 

quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II )."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028419-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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. Considerando a 

imprescindibilidade de realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) descritas na exordial , NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 26.01.2019 às 08:30 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º )."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038497-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARMARO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS PROCESSO n. 1038497-33.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

GERSON MARMARO DA SILVA Endereço: rua paulo rabelo de castro, 29, 

quadra 03, nova esperança, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 

acima identificada(s) para ciência da decisão proferida nos autos do 

processo acima identificado, 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 documento. DECISÃO: "Vistos etc. Considerando a 

imprescindibilidade de realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) descritas na exordial , NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 26.01.2019 às 08:30 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º )." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030418-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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. Sem maiores delongas, 

indefiro a distribuição do presente processo por dependência ao feito nº 

10923-57.2015.811.0041- cód: 973383, considerando que este processo 

já foi julgado, logo não há mais a possibilidade de coexistirem decisões 

conflitantes, revelando-se, assim, desnecessária a reunião processual 

com tal fundamento, inteligência do §1º, do artigo 55 do CPC. Deste modo, 

proceda-se a livre distribuição dos autos, para uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023930-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-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:"Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, o requerente manifesta-se pela desistência e extinção da presente 

ação (id. 16393207). Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente no id. 16393207, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo desistente. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038670-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA HOMEOPATICA NATURALIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT0008023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITÁRIA CAROLINA ARRUDA 

GUIMARÃES (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. Inicialmente, revogo 

parcialmente o comando judicial id. 16376897, no tocante a análise da 

conexão, ante o evidente equivoco na afirmação que a ação 

1023389-61.2018.8.11.0041, da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da 

Cuiabá, já se encontrava sentenciado, Assim, passo a análise da 

preliminar de conexão. No Código de Processo Civil a prevenção por 

conexão é estabelecida quando comum o pedido ou a causa de pedir (art. 

55 caput), fixando, ainda, a necessidade de reunião dos processos a fim 

de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3º). Apesar 

de satisfeito, a uma primeira vista, o requisito previsto no caput do art. 55 

do CPC, faz-se necessária a existência de um substrato fático-jurídico 

para que se excepcione a regra do juiz natural. (...) . Deste modo, 

importante destacar que há identidade de fundamento jurídico, não é 

suficiente para reconhecer conexão. Com efeito, conforme Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça “A reunião dos processos por conexão 

configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código 

de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de 

discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco 

da ocorrência de decisões contraditórias[1]“. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar de conexão. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030647-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1030647-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RICARDO DE SOUZA 

CARVALHAES DE OLIVEIRA, DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (id. 16338975). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pelo autor no id. 

16338975, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002648-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JEFERSON DA COSTA SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (id. 16354873). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pelo autor no id. 

16354873, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020765-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1020765-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELISANGELA DUARTE DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 16383420). Destarte, HOMOLOGO, 
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para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pelo autor no id. 16383420, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044123-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

CONSORCIO C. L. E. ARENA PANTANAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Desenvolvimento do Controle Interno da 

Controladoria-Geral do Estado - CGE/MT (IMPETRADO)

JULIANA FIUSA FERRARI (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. De acordo com o art. 96, inciso 

I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é a 

Secretária de Estado das Cidades do Estado de Mato Grosso, DETERMINO 

a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790817 Nr: 44871-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSON ANDERSON DA SILVA MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806172 Nr: 12646-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE ARRUDA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880409 Nr: 17034-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMAFE DIST. MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., 

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQU. E FERRAMENTAS, DISMAFE - 

DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, DISMAFE - 

DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, DISMAFE - 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, LUIZ ANTONIO 

MIRANDA, DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984977 Nr: 16327-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA AGUIAR PACE - 

OAB:OAB/MT 19.241, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030045 Nr: 36779-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECLENIO MATIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053015 Nr: 47883-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868651 Nr: 8477-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CAPELLA, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Certifico que a Reconvenção de fls. 113/133 é tempestiva. Que intimo a 

parte autora para se manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939689 Nr: 54456-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES DE MORAES, ANA 

KAROLINE CRISTO DE CAMPOS, GEYSON ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOÃO 

PIMENTEL MERGULHÃO, DIHEGO CARDOSO FREIRE, FERNANDO ARANA, 

REGIVÂNIA ALVES VENÂNCIO, VARLENE APARECIDA GONSALVES, 

RODRIGO MOUSSALEM BARRETO, LUCAS DA SILVA LOBATO, LEANDRO 

DE ARRUDA CAMPOS GOTZSCH, PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS, 

JONY WELLITON BRANDÃO DE LIMA, MARCOS ROBERTO ROMERO 

GARE, MARCUS ROBERTO ROMERO GARE, LEANDRO AGUIAR FREIRE, 

WILSON CELESTINO DA SILVA, MARCOS ANTONIO EPAMINONDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

URBANO SMTU, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 INTIMAÇÃO do advogado dos REQUERENTES, para se manifestar acerca 

das Certidões negativas do Oficial de Justiça (não conseguiu intimar os 

requerentes para a audiência designada), no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058457 Nr: 50236-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FURTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca do parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT (fls. 

97/98), no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006819-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA OAB - PR24213 (ADVOGADO(A))

ADIMAS ANDRE BIGUINATI OAB - PR66015 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO BRANDALIZE OAB - PR16439 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BRANDALIZE OAB - PR31242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (EXECUTADO)

OSVALDO FERNANDES (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1041836-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMIRA SOARES DE FARIA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/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, 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: 1016830-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BATISTA MAGALHAES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81885 Nr: 9095-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA VIANA DE ALCÂNTARA 

- OAB:38325 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946/MT

 Tendo em vista o encerramento dos autos de embargos à execução e o 

traslado de documentos, intimo as partes para requererem o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034720 Nr: 38971-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA MARIA NUNES, ÉRICA LUIZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO PARREIRA - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311840 Nr: 11352-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIGIA CAVIGLIONI UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 18/98, intimo as partes, no prazo 

sucessivo de 30 dias, para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311465 Nr: 11250-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA PEDROZO DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 13/92, intimo as partes, no prazo 

sucessivo de 30 dias, para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339035 Nr: 9563-34.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949969 Nr: 60358-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA SIFUENTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - 

OAB:13956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052944 Nr: 47837-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIBELLMONT ROCHA RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE DE SANTANA SILVA - 

OAB:15927 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742539 Nr: 39431-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Tendo em vista o encerramento dos autos de embargos e o traslado de 

documentos, intimo as partes para requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042101-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MATSUO AZEVEDO TSUKAMOTO OAB - SP191861 

(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, nos termos da 

fundamentação supra,DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida para SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário decorrente 

do lançamento da TACIN em voga, calculado sobre a área superior a 

2.849,75 m², nos termos da fundamentação supra. Cite-se o requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034460-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W A TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036035-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA COBERLINO 

(IMPETRADO)

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (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: 

"Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Após, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036075-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO LIN OAB - MT15933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da 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: 

"Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037010-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "De todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida pelo 

impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito". 

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: 1036346-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026213-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1014419-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT BADARO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022912-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOUBERT BADARO JUNIOR RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial exarado no ID. 16047273. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001818-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001818-57.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ODILA DE LIMA 

STROLISCHEIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Após, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015654-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PEIXOTO FALEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (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, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043180-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (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: "... Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Procedam-se as baixas a anotações necessárias, remetendo-se, em 

seguida, os autos ao Juízo competente. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024200-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/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, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036717-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/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, no prazo de 15 (quinze) dias, 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: 1006877-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OTACILIA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIDE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDETH AUXILIADORA SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

OLIVA BUENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ANTONINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA ALAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para manifestar-se 

acerca dos documentos carreados pelo Estado de Mato Grosso, no prazo 

de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844192 Nr: 48032-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA LEOPOLDINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 972578 Nr: 10613-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045482 Nr: 44114-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA SILVA CAPPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO AOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925732 Nr: 46966-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIRGILIO DE SOUZA ME, SEBASTIÃO 

VIRGILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Ante a todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada pela 

impetrante.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Sentença não sujeita ao Reexame Necessário.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902972 Nr: 32053-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR CELSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Tendo em vista a petição de fls. 93/159, intimo a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 92.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043343-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI CORREIA MEDEIROS (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043343-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DIRLEI CORREIA MEDEIROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que o valor atribuído à causa pelo Requerente não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente em R$ 

57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, 

constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, 

ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – 

indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, diante do 

caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, 

somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados como critérios 

para fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Procedam-se as baixa se anotações necessárias, remetendo-se, em 

seguida, os autos ao Juízo competente. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044027-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FEGURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1044027-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MELISSA FEGURI REQUERIDO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT, SECRETARIO DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc... Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito (ID. 17118841). Tendo em vista 

que ainda não houve a citação, não há óbice à homologação do pedido 

sem o consentimento dos Requeridos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 17118841), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas. Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036075-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO LIN OAB - MT15933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1036075-85.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: HARYSSA BARBOSA DA 

SILVA MACHADO LIN IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO DE MATO 

GROSO Vistos etc. Cuida-se de ação de mandado de segurança 

impetrado por HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN em face 

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial. Infere-se do presente feito que a parte requerente, 

embora intimada a fim promover a emenda da petição inicial, permaneceu 

silente. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, expressamente, dispõe 

acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial nos casos em 

que, após determinada a realização de emenda, a parte autora não 

procede a sua correção no prazo assinalado, vejamos: “Art. 321. O juiz ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligências, o juiz indefirirá a petição inicial.” In casu, consoante se 

depreende da análise dos autos, que, a parte impetrante inobstante 

intimada a fim de emendar o petitório inicial, deixo transcorrer in albis o 

prazo concedido pelo juízo para tanto (ID 17124040). Logo, a extinção da 

presente ação é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO AO CREDITO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. Autor que, muito embora, 

intimado para que emendasse a inicial, deixou de realizar a adequação 

necessária ao regular prosseguimento do feito. Dilação do prazo de 15 

dias, legalmente previsto, que não se mostra necessária no caso concreto 

frente ao caráter singelo da providência determinada (adequação ao valor 

da causa). Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 485, INCISO I, 

do Código de Processo Civil. Decisão mantida. UNÂNIME. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível Nº 70071502348, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em 09/11/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO. Caso em que a parte autora, intimada para que emendasse a inicial, 

manteve-se inerte, o que ensejou na extinção do processo. Inteligência 

dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. (artigos 284, parágrafo único e 267, inciso I, do CPC/73). 

APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70069480390, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 11/08/2016). (grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO 

DIANTE DA INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGOS 485, INCISO I, E 321 DO NOVO 

CPC. As regras processuais e os prazos devem ser observados por 

todos os jurisdicionados, sob pena de afronta à isonomia das partes. Não 

merece reparos a sentença que extinguiu o feito porque o autor/apelante, 

embora regularmente intimado para emendar a petição inicial, deixou de 

colacionar aos autos o mandato em prazo hábil. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70069937688, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

14/07/2016). (negritamos) Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043653-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIS DE CASTRO NASSIF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (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. O feito foi endereçado para a 

Justiça Federal e protocolizado nesta Justiça Estadual. Em decorrência, 

intime-se o autor para sanar a falha apontada, manifestando o seu 

interesse para que este pedido tramite na Justiça Estadual ou Federal, sob 

pena de encaminhamento dos autos para a JF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004574-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARULINA DE MAGALHAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503072-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043344-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA RIBEIRO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (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: O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041879-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NUNES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007933-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERACY DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CUIABA-MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 1030060-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERMINO BACCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO PROCESSO n. 1030060-03.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 59.901,55 ESPÉCIE: [ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EDSON FERMINO 

BACCHI Endereço: avenida olacir francisco de moraes, 1326, NE, centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do representante o Ministério Público Estadual para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), 

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. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032230-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

4 M COM. DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/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, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031916-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/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, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043976-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI (IMPETRANTE)

ANDERSON JOSE RODRIGUES - ME (IMPETRANTE)

N. PAULA TEIXEIRA - ME (IMPETRANTE)

ELIZABETE LIBERALESSO SOMAVILLA MATTOS - ME (IMPETRANTE)

VANDERLEI DOS SANTOS MATTOS (IMPETRANTE)

F.E. SETTER - ME (IMPETRANTE)

JEFERSON MAICON DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

AGOSTINHO ANTONIO MAGNAGNAGNO (IMPETRANTE)

SAUL JOSE DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043976-07.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SAUL JOSE DOS SANTOS, 

AGOSTINHO ANTONIO MAGNAGNAGNO, JEFERSON MAICON DA SILVA - 

ME, F.E. SETTER - ME, VANDERLEI DOS SANTOS MATTOS, ELIZABETE 

LIBERALESSO SOMAVILLA MATTOS - ME, N. PAULA TEIXEIRA - ME, 

ANDERSON JOSE RODRIGUES - ME, ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI 

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA 

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA Vistos, etc. Notifiquem-se as autoridades coatoras para 

prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809482 Nr: 15966-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899805 Nr: 29690-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LOPES DE SOUSA - 

OAB:MAT. 1706926

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942179 Nr: 55867-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEVIDOR TURISMO LTDA ME, PEDRO PEVIDOR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029389 Nr: 36533-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RESENDE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emilio Bianch Neto - 

Procurador do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811838 Nr: 18325-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS SANTOS DE LARA, SEBASTIANA 

CECILIA RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LAURA DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:15.922/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1253633 Nr: 22285-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos originários retornaram da instância revisora e já foram 

apensados ao presente.

Portanto, imperioso se faz a intimação do credor para requerer o que for 

de direito, objetivando o impulsionamento do feito e se manifestando 

acerca doa atos perpetrados no processo 780638.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751233 Nr: 2979-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 
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(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, ROGÉRIO LUIZ GALLO - OAB:6677

 Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido de levantamento de numerário em favor do 

exequente AÇÃO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, entendo 

necessário e por cautela, encaminhar o processo à Secretaria Unificada 

da Fazenda Pública para certificar-se acerca da existência de valores, 

caso positivo, informe-se a quantia total do valor vinculado no processo.

Ultimada tal providência, façam-me os autos incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de levantamento de alvará judicial da importância 

existente.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040170-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA STEVANELI (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1040170-61.2018.8.11.0041 RECONVINTE: ANGELICA STEVANELI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazerr com Antecipação Parcial de Tutela, ajuizada por ANGÉLICA 

STEVANIELI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

concessão da tutela antecipada para suportar os custos referentes a 

cirurgia ortopédica na região do quadril, procedimento cirúrgico 

denominado Artroplastia Total de Quadril Direito, a critério do médico 

especialista, e dê continuidade ao tratamento, incluindo eventual suporte 

de exames diagnósticos e outros recursos necessários, bem como 

aplicação de multa diária caso seja negado o atendimento médico 

hospitalar. Pede assistência judiciária gratuita. Com inicial vieram os 

documentos introdutórios. Relata, em síntese, que possui 67 (sessenta e 

sete) anos de idade, apresentando o quadro clinico de encurtamento de 

membro inferior direito e limitação de amplitude de movimento no quadril 

direito, com dores constantes na região afetada. Afirma não possuir 

condições financeiras de custear o tratamento médico pleiteado de forma 

particular, haja vista o valor exorbitante. Requer, portanto, a concessão da 

medida liminar, inaudita altera pars, determinando a imediata realização dos 

tratamentos/exames/cirurgia vindicados na exordial necessários à sua 

recuperação, em Hospital de que possa atender e suportar a gravidade do 

seu quadro clinico. Colaciona, por oportuno, relatório médico, exames, 

dentre outros documentos. Extrai-se do parecer técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnicoa seguinte conclusão, in verbis: “II – 

CONCLUSÃO: Conforme os documentos anexados aos autos, conclui-se 

que: 1. Da patologia: Há relatório de médico ortopedista que atesta a 

presença do agravo. 2. Área médica do pleito: Ortopedia. 3. Motivo do 

pleito: Demora no atendimento a solicitação via SUS. Entende-se que ainda 

não conseguiu sequer a consulta com especialista em quadril pelo SUS. 

No mínimo este atendimento deveria ser oferecido de imediato. 4. Quanto à 

necessidade do tratamento: Baseado nos relatórios, a Requerente tem 

indicação de realizar procedimento vindicado. Vários procedimentos em 

cirurgia de quadril são contemplados pelo SUS conforme exemplos a 

seguir: 5. Quanto à urgência do procedimento: Mediante a documentação 

encaminhada não há como comprovar urgência. Entretanto, é importante 

ressaltar que o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois 

a demora causa padecimento e interfere na qualidade de vida, e na 

dignidade da Requerente e em determinados casos pode haver perda de 

oportunidade de tratamento adequado resultando em sequelas. 

Recomendamos que seja encaminhada aos serviços credenciados para 

este tipo de cirurgia no Estado (Hosp. Metropolitano ou São Benedito) para 

avaliação com os especialistas. Instado a se manifestar, o AUTOR 

apresentou manifestação a respeito do parecer emitido pelo NAT. É o 

necessário relato. Fundamento e decido. Pois bem. A Constituição Federal, 

em seu artigo 196, estabelece que: “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”. Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Todavia, embora 

incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em 

especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos 

mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na 

efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao 

Sistema Único de Saúde – SUS e, por conseguinte a própria coletividade. 

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, 

na chamada Judicialização da Saúde, de modo que se impõe que as 

decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com 

forte convencimento sobre a real necessidade/urgência do 

interessado/paciente. Portanto, torna-se necessária a demonstração de 

três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a 

comprovação da hipossuf iciência econômico-f inanceira,  a 

urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do 

atendimento do Poder Público. No caso em tela, vislumbra-se que a parte 

autora, tem o apresenta diagnóstico médico de patologia na região do 

quadril, razão pela qual pleiteia procedimento cirúrgico de Artroplastia Total 

do Quadril com implantação de prótese total de alta resistência. Contudo, 

em que pese o médico ortopedista, Dr. Caio V. Nunes CRM-MT 7184, ter 

prescrito a cirurgia, é preciso mensurar se o tratamento médico pretendido 

enquadra-se em situação de: emergência urgência ou eletiva, pois não há 

documentos que comprovem a urgência do procedimento. Nesse passo, a 

Portaria nº 1.296/2017, do Ministério da Saúde, que define, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, a prestação de Procedimento Cirúrgicos 

Eletivos, enumera a cirurgia de Artroplastia do quadril, como de caráter 

eletivo. Além disso, não há nada que comprove a negativa do Estado em 

fornecer a cirurgia. Dessa forma, mostram-se insuficientes as provas 

acostadas aos autos a favor da parte autora, no sentido de atestar a 

necessidade e urgência do atendimento prioritário, capaz de ensejar a 

preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a 

disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios 

estabelecidos pelo órgão competente. Sobre a matéria, a Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, tem entendimento firmado no mesmo sentido, senão 

vejamos: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA 

DE JOELHO - URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER 

PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata 

realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da 

negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do 

procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim 

para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do 

pedido pelos canais competentes. Sentença retificada. Recurso 

prejudicado”. (TJMT Apelação/Remessa Necessária 161854/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017). À vista 

disso, o deferimento do pleito, ofenderia os princípios da igualdade ou da 

impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando a 

requerente/paciente em detrimento do anseio de outras pessoas com 

quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública 

de saúde. Portanto, nesta fase processual, não vislumbro a presença dos 

requisitos legais para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Por 

tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Cite-se o 

Requerido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036286-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036286-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEONICE DE SOUZA LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa 

não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta 

Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026373-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIA SOUSA SANTANA (AUTOR(A))

SIZENANDO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026373-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSA MARIA DO CARMO, 

SIZENANDO MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA FERREIRA 

COELHO, JUSCILEIA SOUSA SANTANA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO 

DE ADMINISTRACAO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032845-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MARIA GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1032845-69.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DELZA MARIA GALDINO 

DELGADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015775-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015775-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO BATISTA DE ALMEIDA 

RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara 

Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 

30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 
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à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005539-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005539-62.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006485-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS MARTINS ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006485-34.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ISIS MARTINS ALBERNAZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005784-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005784-73.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004934-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004934-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCA, FRANCA & ALVES 

ADVOGADOS & ASSOCIADOS RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

- MT Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em 

Decorrência de Cobrança Indevida de ISSQN c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por França, França & Araújo Advogados 

Associados, ajuizada contra o Município de Cuiabá, objetivando a 

declaração da inexistência de débito da Autora com o Réu, por dívida já 

quitada referente ao ISSQN, bem como para que seja o Réu condenado a 

indenizar a Autora por danos morais. Narra que presta serviços 

advocatícios, sendo adepta ao regime tributário do simples nacional, 

pagando, assim, apenas uma taxa anual referente ao ISSQN para o 

município de Cuiabá. Sustenta que a OAB conquistou junto ao judiciário, 

bem como alterou a Lei Municipal 105/2003, diante de que os escritórios de 

advocacia/advogados pagassem apenas uma taxa anual, ficando 

dispensados da emissão de notas fiscais dos serviços prestados, de 

modo que devem recolher o ISSQN sobre um valor fixo anual e não sobre 
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suas receitas brutas anuais, conforme disposição dos §§ 1º e 3º, do art. 

9º, do Decreto-Lei 406/68. Alega que sempre pagou as taxas de ISSQN, 

bem como a taxa de licenciamento de funcionamento, as quais vem 

embutidas em um mesmo boleto, anualmente, sem exceção de nenhum 

ano, mas que a despeito disso, no início deste ano de 2018, foi informada 

acerca dos débitos de ISSQN relativo aos meses de maio de 2016 até a 

presente data, no valor de R$ 44.136,92. Finaliza suas razões afirmando 

que em função da cobrança indevida ficou impedida da obtenção do 

alvará de funcionamento, o que lhe causou danos morais. Com base 

nesses argumentos, resumidamente, fundamentou seus pedidos, 

pleiteando em antecipação de tutela, nos moldes do art. 303, do CPC, a 

determinação para que se retire o nome da Autora da dívida ativa, bem 

como suspenda a exigibilidade do débito lançado na conta corrente da 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até decisão final da 

lide. Com a inicial, vieram os seguintes documentos: a) Consulta de 

optantes do Simples Nacional realizada em 23/02/2018, dando conta que a 

Autora foi optante pelo Simples Nacional no período de 01/01/2016 a 

31/12/2017, data em que foi excluída por ato administrativo praticado pelo 

Réu; b) D.A.M. – Documento de Arrecadação Municipal, emitido em 

11/12/2018 pela Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, referente ao 

ano de 2018, mês 001, Pr 001, com vencimento em 31/01/2018, Dívida 

25780393, no valor de R$ 2.359,39 relativo ao ISSQN e R$ 86,64 relativo à 

Taxa de Licença de Funcionamento; c) Comprovante de agendamento de 

pagamento realizado em 04/01/2018 para o dia 31/01/2018, do valor de R$ 

2.359,39, referente ao D.A.M. descrito; d) Comprovante de agendamento 

de pagamento realizado em 11/01/2017, para o dia 30/01/2017, do valor de 

R$ 2.297,38, tendo como favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá; e) 

Comprovante de agendamento de pagamento realizado em 05/01/2016, 

para o dia 29/01/2016, no valor de R$ 2.148,05, tendo como favorecido a 

Prefeitura Municipal de Cuiabá; f) Relatório de Débitos do Contribuinte, 

expedido em 20/02/2018, constando débitos do período de 20/06/2016 a 

20/01/2017, no valor total de R$ 44.136,92, descritos como: Simples 

Nacional/Próprio/Ref. A Maio/2016 (até Dezembro/2016) – Diferença não 

paga PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional – Declaratório). É o relato. Fundamento e decido. Quanto 

ao pedido de tutela antecipada, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Na hipótese a Autora busca a tutela de urgência para que seja 

determinada a retirada de seu nome da dívida ativa, bem como para que 

seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado em sua conta 

corrente, sob pena de multa diária. Todavia, não há nos autos elementos 

suficientes para se concluir pela possibilidade jurídica de tais pedidos, já 

que de acordo com os documentos acostados pela Autora, não consta 

informação de que o crédito tributário tenha sido inscrito em dívida ativa, 

nem mesmo de sua notificação para pagamento, o que lhe autorizaria 

ingressar com impugnação administrativa que teria o condão de 

suspender a exigibilidade do crédito discutido. Ademais, tampouco há 

prova documental de que a Autora tenha realizado o pagamento dos 

débitos, já que acostou apenas comprovantes de agendamento de 

pagamento, em valores e períodos incompatíveis com o detalhamento da 

dívida, que exige diferença não paga do Simples Nacional. Deste modo, 

ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência 

pleiteada é medida que se impõe. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal. 

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, conclusos. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016156-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANICE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016156-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELANICE DA SILVA PEREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005894-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005894-72.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MIRIAN MOREIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504552-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEY PEREIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 313 de 594



LECIDIA PEREIRA RIBEIRO OAB - 626.835.601-25 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504552-20.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: GENEY PEREIRA RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003374-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003374-42.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: JULIANA DA COSTA MARQUES 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004285-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANGELO GONCALO CURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004285-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MANOEL ANGELO GONCALO 

CURADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504467-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504467-34.2015.8.11.0041 AUTOR(A): EDNA DE ALMEIDA RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara 

Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 

30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 
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2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015552-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE CUIABÁ VISTO. Trata-se de ação cujo valor 

da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO (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):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005404-50.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO BATISTA DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003724-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003724-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDILSON CARLOS OLIVEIRA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor 

da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007017-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007017-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILDA MARIA DE OLIVEIRA 

VARGAS RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 
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e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003375-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

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:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003375-27.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: JULIANA DA COSTA MARQUES 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000129-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA MACHADO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000129-23.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NEUZA MACHADO 

BORGES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017295-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELYY LEITE DE JESUS (EXEQUENTE)

BEATRIZ ALVES MIRANDA (EXEQUENTE)

MARCIA OLIVEIRA DO AMARAL (EXEQUENTE)

CHRISTIANE LEITE COUTINHO (EXEQUENTE)

SILVANIA OLINDA DA SILVA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

MARLENE SALES DE ASSIS (EXEQUENTE)

ANDREA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

ANTONIA DIAS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

ELIANE ALVES DE ANICESIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017295-68.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ANDREA APARECIDA ALVES, 

ANTONIA DIAS DE ARAUJO, BEATRIZ ALVES MIRANDA, CHRISTIANE 

LEITE COUTINHO, ELIANE ALVES DE ANICESIO, MARCIA OLIVEIRA DO 

AMARAL, MARLENE SALES DE ASSIS, ROSELYY LEITE DE JESUS, 

SILVANIA OLINDA DA SILVA FIGUEIREDO EXECUTADO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara 

Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 

30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003937-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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1003937-36.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PEDRO PAULO ALMEIDA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504374-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504374-71.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008777-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008777-89.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCA ROSA BARBOSA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor 

da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006376-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006376-83.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARLENE GONCALVES 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001261-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS HERINGER (EXEQUENTE)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS (EXEQUENTE)

ADELITE SANTOS FLECK (EXEQUENTE)

ROSILES CONCEICAO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001261-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

BARROS, ANTONIO CARLOS HERINGER, ROSILES CONCEICAO DE 

BARROS, ADELITE SANTOS FLECK EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa 

os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de 

novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora 

Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido 

nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, com “a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. 

Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta 

demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se 

dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com 

essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007141-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA CAMPOS DE OLIVEIRA NETA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007141-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA CAMPOS DE 

OLIVEIRA NETA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, 

onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida 

Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a 

remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os 

autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não 

se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 

12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do 

limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000158-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE FERREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000158-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VANICE FERREIRA RAMOS RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504936-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DE MORAES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504936-80.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCIA HELENA DE MORAES 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES CHIQUITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005173-23.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARLENE RODRIGUES CHIQUITO 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor 

da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003239-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003239-30.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PATRICIA MONTEIRO OLIVEIRA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015515-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PATRICIA MIRANDA (EXEQUENTE)

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:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015515-93.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ELZIRA PATRICIA MIRANDA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2018 Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041176-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1041176-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSA NUNES SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Repetição de 

Indébito ajuizada por Rosa Nunes Soares em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a declaração da inexistência de relação jurídico 

tributária com o réu, para que se abstenha definitivamente do recolhimento 

do imposto de renda sobre os proventos pagos da aposentadoria da 

autora, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos do 

imposto de renda a partir do mês de abril de 2012 até abril de 2017, 

devidamente atualizados. Aduz, em síntese, que é servidora pública 

estadual aposentada, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de Mato 

Grosso e que é portadora de neoplasia maligna de mama, moléstia 

constante do rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei nº 7.713/88, como 

autorizadora de isenção do imposto de renda sobre os proventos de 

aposentadoria. Sustenta que em 03/03/2010 foi submetida a mastectomia 

total, mas apenas tomou conhecimento do seu direito à isenção em 

23/02/2017, quando protocolou pedido administrativo junto à Secretaria de 
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Estado de Gestão para isenção do imposto de renda sobre seus 

proventos de aposentadoria. Conta que a SEGES/MT acolheu e deferiu o 

pedido, de modo que a partir de maio de 2017 deixou de ser descontado o 

imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, mas não houve 

a restituição dos valores deduzidos desde a comprovação de sua 

enfermidade. Foi atribuída à causa o valor de R$ 72.986,11, tendo sido 

requeridos os benefícios da justiça gratuita. Com a inicial foram acostados 

os seguintes documentos: a) Laudo médico atestando a neoplasia maligna 

de mama; b) Relatório médico informando a realização da mastectomia total 

em 03/03/2010; c) Protocolo nº 94551/2017, solicitando a isenção do IR; d) 

Ficha financeira do período 2012 a 2018, constando o subsídio da autora e 

descontos IR; e) Demonstrativo dos valores descontados a título de IRRF 

de 04/2012 a 04/2017, no valor de R$ 72.986,11; f) Correção monetária 

dos valores descontados, resultando em R$ 138.375,30. É o relatório. 

Fundamento e decido. Observa-se que o valor pleiteado não corresponde 

ao valor atribuído à causa, do mesmo modo que não foi comprovada a 

alegada hipossuficiência, especialmente porque o provento atual da autora 

é de R$ 9.938,35, o que não se coaduna, a princípio, com a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Sendo assim, nos termos do art. 321, do 

CPC, faculto à autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando corretamente o valor da causa, atentando-se que o valor 

atribuído deve corresponder ao benefício econômico pretendido, bem 

como para comprovar a alegada hipossuficiência para fins de gratuidade 

da justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA CRUZ S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA ALMEIDA OAB - RJ16776 (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI OAB - RJ124107 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000749-35.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SOUZA CRUZ S/A RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal 

com Pedido de Antecipação de Tutela de suspensão de exigibilidade do 

crédito tributário, proposta por Souza Cruz S/A, ajuizada contra o Estado 

de Mato Grosso, objetivando a anulação integral do ICMS Estimativa por 

Operação e do ICMS Estimativa Complementar cobrados via DAR ou no 

Conta Corrente Fiscal da Autora. A antecipação de tutela foi deferida. 

Após regularmente citado, o réu apresentou contestação, sustentando a 

inexistência do direito alegado e pugnando pela improcedência dos 

pedidos. Sem produção de provas específicas. O Ministério Público deixou 

de opinar, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o breve relato. Fundamento e Decido. Embora a 

matéria em apreço seja de direito e de fato, entendo que o conjunto 

probatório acostado aos autos é suficiente para permitir a análise 

adequada da pretensão formulada, sendo desnecessária a produção de 

prova em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide com base no permissivo contido 

no artigo 355, I, do CPC. A controvérsia a ser analisada na presente ação 

consiste em apurar se assiste à Autora o direito à decretação de 

ilegalidade e inconstitucionalidade incidental dos artigos 87-J a 87-J-17 do 

RICMS/MT e ao cancelamento dos lançamentos realizados com base em 

tais dispositivos. Após analisar detidamente a questão, concluí que a 

pretensão procede, conforme os motivos que passo a expor. A 

Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, reserva à Lei 

Complementar o poder normativo para dispor sobre as seguintes matérias: 

“Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em 

matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de 

tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 

bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributários; c) adequado tratamento tributário ao 

ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. d) definição de 

tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados 

no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no 

art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.” Já a 

Lei Complementar n.º 87/96, em seu artigo 26, inciso III e § 1º, assim 

dispõe no que interessa ao tema em análise: “Art. 26. Em substituição ao 

regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá 

estabelecer: I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por 

mercadoria ou serviço dentro de determinado período; II - que o cotejo 

entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada 

operação; III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, 

o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, 

para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de 

impugná-la e instaurar processo contraditório. § 1º Na hipótese do inciso 

III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular 

do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso 

contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao 

período ou períodos imediatamente seguintes.” Como se infere da leitura 

dos dispositivos citados, o regramento geral do ICMS admite o cálculo do 

imposto com base em estimativa para facilitar a apuração do valor devido 

nos casos em que, em função do porte ou atividade do estabelecimento e 

da periodicidade do pagamento das parcelas, a apuração se torne difícil, 

justificando a adoção desse regime diferenciado, desde que garantido ao 

contribuinte o direito de impugnação ao cálculo por meio do devido 

processo legal. Ao versar sobre o tema, a legislação estadual, mais 

precisamente o artigo 30, incisos III e V da Lei Estadual n.º 7.098/98, assim 

dispôs: “Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 

29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: (...) III - 

do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, 

assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração 

do processo contraditório; (...) V - de regime de estimativa por operação 

ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja 

tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: a) prevenir 

desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação 

ou prestação com eventual encerramento da fase tributária; b) a 

simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e 

eventual encerramento da fase tributária.” A análise da norma citada 

revela que apesar de seu inciso III estar em consonância com a regra 

geral prevista na lei complementar, o legislador ordinário extrapolou os 

limites impostos por esta ao incluir o inciso V, que estabeleceu hipótese de 

estimativa por operação ou prestação com base em critérios diversos 

daqueles expressamente autorizados pelo regramento superior, incidindo 

assim em manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade, por ofensa ao 

disposto nos artigos 146, inciso III, alienas “a” e “b” da CF/88, e 26, inciso III 

e § 1º, da LC 87/96. Por consequência, os artigos 87-J a 87-J-17 do 

RICMS/MT, que têm por escopo regulamentar a norma contida no inciso V 

do artigo 30 da Lei Estadual n.º 7.098/98, padecem dos mesmos vícios 

inerentes a este, senão vejamos. De início, os artigos 87-J e 87-J-1 assim 

estabelecem: “Art. 87-J A estimativa por operação consiste no pagamento 

do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta 

seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98). § 1° A 

estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto 

calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como 

em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única 

exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS 

Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição 

tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo. § 2º O 

sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante 

pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 

87-J-2. Art. 87-J-1 A base de cálculo da estimativa por operação de que 

trata o artigo anterior será determinada na forma dos artigos 435-L, 

435-O-1, ou do artigo 2º do Anexo XIV, conforme seja aplicada em 

substituição às disposições dos referidos artigos. (cf. inciso V do artigo 

30 também da Lei n° 7.098/98) § 1º O imposto será estimado a cada 

operação ou prestação, aplicando-se uma única redução igual à 

proporção verificada pelo contraste da base de cálculo e o valor total 

exarado no respectivo documento fiscal de entrada. (efeitos a partir de 1º 
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de agosto de 2010) § 1°-A O disposto no parágrafo anterior aplica-se à 

operação ou prestação acobertada por Nota Fiscal – modelo 1 ou 1-A ou 

por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou pelos Conhecimentos de Transporte 

arrolados nos incisos VIII, IX, X e XI do artigo 90 ou por Conhecimento de 

Transporte Eletrônico – CT-e, bem como àquelas informadas em 

Escrituração Fiscal Digital – EFD, ou, ainda, apuradas em cruzamento 

eletrônico de dados ou registradas nos sistemas eletrônicos fazendários. 

(efeitos a partir de 1° de agosto de 2010) § 2º Relativamente a cada 

sujeito passivo, quando a exigência tributária for efetuada por interstício 

de tempo ou contemplar mais de um registro ou tomar em conta mais de um 

documento eletrônico, a redução única a que se refere o § 1º deste artigo 

não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste entre esta e 

a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção de 

documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados 

fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo 

intervalo temporal. (cf. §1º do artigo 17-D e inciso V do artigo 30 da Lei n° 

7.098/98). § 3º Observado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 87-J-2, 

a estimativa por operação será determinada pela aplicação da alíquota 

interna prevista no inciso I do artigo 49 deste Regulamento. (cf. inciso V do 

artigo 30 da Lei n° 7.098/98).” A leitura atenta dos dispositivos transcritos, 

principalmente do caput do artigo 87-J-1 e seus parágrafos, revela 

claramente que o legislador ordinário extrapolou os limites impostos pelo 

artigo 26, inciso III e § 1º, da Lei Complementar n.º 87/96, além de incorrer 

em ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, ao 

dispor sobre a base de cálculo do imposto por meio de decreto. Já os 

artigos 87-J, § 1º, 87-J-2, § 3º, e 87-J-3, § 3º, incorrem em ofensa ao 

artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao versar sobre a 

forma de lançamento do imposto, determinando a realização do 

lançamento de ofício, e não por homologação, como previsto na Lei 

Complementar n.º 87/96. Na Seção IV-B do RICMS, que trata do regime de 

estimativa por operação, o artigo 87-J-2, § 3º, estabelece que: 

“Observado o preconizado nos §§1º e 2º do artigo 87-J-3, o complementar 

da estimativa por operação será exigido, de ofício, na forma estatuída no 

artigo 435-O-8 destas disposições permanentes ou no artigo 5º-A do 

Anexo XIV, conforme o caso, bem como nas seguintes hipóteses: I – 

carga tributária superior àquela indicada no § 3º do artigo 87-J-1; II – 

exigência de crédito irregular, conforme estatuído no § 2º do artigo 54; III – 

complemento de imposto devido a título de substituição tributária.” 

Percebe-se, portanto, que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 

mencionado artigo, nasce para o fisco o direito de exigir a 

complementação do imposto. Porém, o artigo 87-J-3, § 1º, traz em si a 

seguinte disposição: “Observado o indicado no § 2º deste artigo, para 

englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 

poderá ser realizada exigência estimada do complementar da estimativa 

por operação mediante lançamento de ofício que observe o seguinte: I – 

cálculo efetuado segundo as disposições do artigo 87-J e inciso II deste 

parágrafo; II – base de cálculo determinada por margem de valor agregado 

equivalente a um terço do respectivo percentual indicado nos incisos do 

caput do artigo 1º do Anexo XI; (efeitos a partir de 1º de agosto de 2010)” 

Depreende-se do mencionado artigo que, em verdade, ocorre a exigência 

do ICMS Complementar por Estimativa independentemente das hipóteses 

elencadas no artigo 87-J-2, § 3º, situação que não se coaduna com os 

preceitos norteadores do direito tributário, na medida em que esta prática 

acaba por admitir a possibilidade da realização de lançamento do imposto 

com base na presunção de ocorrência do fato gerador, restando 

configurada, novamente, a alteração da base de cálculo do tributo por 

meio de simples decreto, em manifesta ofensa ao princípio da estrita 

legalidade tributária. Portanto, diante da clara e evidente 

inconstitucionalidade e ilegalidade dos regimes de Estimativa por Operação 

e Estimativa Complementar, a procedência do pedido em favor do 

contribuinte é medida que se impõe. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se observa do seguinte 

aresto: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO 

IMPOSTO - ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR 

– ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA 

A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – 

ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – 

SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da 

estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo 

devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na 

hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar 

estimado (87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o 

Decreto n. 2.734/2010. O reconhecimento da ilegalidade do regime de 

cobrança induz a declaração de nulidade dos débitos, cujos cálculos 

foram apresentados na ação mandamental.” (ReeNec, 37566/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014) No que se refere ao 

pedido de anulação dos lançamentos pretéritos realizados com base nas 

normas em apreço, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade dos 

regimes de apuração de imposto analisados, sua procedência é imperiosa, 

sendo certo que o cálculo do imposto relativo a tais operações deveria ter 

observado as regras que lhes seriam aplicáveis em caso de inexistência 

desses regimes. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para consolidar os termos da antecipação 

de tutela deferida no nascedouro destes autos, bem como para declarar a 

inconstitucionalidade incidental e a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 

do RICMS/MT, por ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da 

CF/88 e 26, inciso III e § 1º da LC 87/96, com efeitos ex tunc, declarando 

ainda a nulidade dos lançamentos tributários realizados com base nos 

regimes de tributação questionados até a data do ajuizamento da ação. 

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 

496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000984-25.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA THAME GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000984-25.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA THAME 

GUIMARAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Trata-se de execução de sentença em desfavor da Fazenda Pública 

Estadual. Devidamente intimado, nos termos do artigo 535 do CPC, o 

Estado de Mato Grosso, consoante certidão de Id 14145172, não se opôs 

aos cálculos apresentados pelo credor, em razão da inércia. É a síntese 

do necessário. Decido. Apresentados os cálculos atualizados pelo 

exequente (Id 11048287), informa minuciosamente o valor devido pelo 

executado - R$ 4.489,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais). 

Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte autora para juntar aos autos os 

dados bancários necessários. Preclusa essa sentença homologatória, 

certifique-se nos autos, consoante determinação da Corregedoria Geral 

de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada a 

Resolução nº 115 do CNJ, determino a expedição de requisição do 

pagamento de pequeno valor (RPV), na forma requerida e no valor 

indicado. Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de 

levantamento da quantia depositada e demais correções monetárias que a 

parte Exequente tiver direito. Intime-se o Exequente para informar se a 

dívida encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será 

interpretado como quitação total. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030102-52.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DE ARAUJO JUNIOR MADEIRAS - 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)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030102-52.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: M. A. DE ARAUJO JUNIOR 

MADEIRAS - EPP IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO - SIOR - 

SECRATARIA DA FAZENDA - MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por M. A. de Araújo Madeiras 

em face de ato coator praticado por parte do Secretário Adjunto de 

Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do 

Gerente de Cadastro de Domicílio Eletrônico da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso. Os presentes autos foram 

distribuídos em 13/09/2018 para a 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, tendo sido determinada sua redistribuição por dependência ao 

processo de nº 1030101-67.2018.8.11.0041, que foi distribuído a esta 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública em 13/09/2018, o que tornaria este 

Juízo prevento. Comparando-os, constata-se que são idênticos, tendo 

inclusive transitado em julgado a sentença proferida nos autos nº 

1030101-67.2018.8.11.0041, que reconheceu a decadência do direito à 

impetração do mandado de segurança e, por corolário, indeferiu a petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Desse modo, 

considerando que a repetição do ajuizamento de ação já decidida por 

decisão transitada em julgado configura a coisa julgada, é de rigor a 

extinção do presente writ sem resolução do mérito, em observância aos 

ditames da legislação processual Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a coisa julgada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. V, do CPC. Denego o mandado de segurança, por força 

do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo. P.R.I. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036377-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/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, 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: 1035566-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA ARAUJO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007390-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE ABREU MOSCARDO (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 da 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037733-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1034364-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE SOUZA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870/O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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, 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: 1032674-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUCIA DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-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, 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: 1026209-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1039989-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1028433-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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: 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. Assim, citem-se os 

requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036770-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STER ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA OAB - SP48678 (ADVOGADO(A))

RONALDO CARIS OAB - SP178351 (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 e 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 Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005990-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIR IZABEL DE SIQUEIRA CRUZ (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 do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007955-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NORMA EVANGELISTA SILVA PEDROSO (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 do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008531-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ELISIO POLTRONIERI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003318-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN BOTTEGA (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 do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008139-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALETE WALDSCHMIDT OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))
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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 do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040164-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT0016381A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO-SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO 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. HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. 

Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032141-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARTINS AZALINA (IMPETRANTE)

E. C. M. M. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR PROCESSO n. 1032141-56.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [SAÚDE, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LIMINAR]->MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA MARTINS AZALINA 

Endereço: Rua Arara, qd 48 lt 44, Alto da Boa Vista, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: EMANUELLY CECILYA MARTINS 

MIRANDA Endereço: qd 48 lt 44, Alto da Boa Vista, TANGARÁ DA SERRA 

- MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: SECRETÁRIO ESTADUAL 

DE SAÚDE Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para fazer a 

prestação de contas do(s) valor(es) levantado(s) mediante alvará(s) 

expedido(s) por este juízo, nos autos do processo em epígrafe, 

apresentando Nota Fiscal em nome da Parte Requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002765-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDINO BARBOSA 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: 1002722-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI DE FARIAS BATISTA (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: 1020381-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (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.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036639-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036639-64.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020782-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA DELEGADO DE POLÍCIA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JUNTA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 

PARA DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PJC -MT (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1020782-75.2018.8.11.0041 

(PJE 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025502-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUNA SALAME PANTOJA SCHIOSER OAB - SP305602 (ADVOGADO(A))

DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR OAB - SP195721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendência de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Mato Grosso - SUFIS/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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: 

Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, determino a intimação 

pessoal das autoridades Impetradas para cumprirem imediatamente a 

decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das 

sanções civis, penais e administrativas que poderão ser aplicadas 

cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 

da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada via BACEN 

JUD da conta bancária das autoridades, além do encaminhamento à 

DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, 

por delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os 

autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade 

administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Ainda, determino a 

expedição de Ofício à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

para que cumpram a decisão de ID nº 9917797, reiterando a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário até decisão final a ser proferida neste 

writ. Por fim, consigno que cabe às partes, até o último dia do prazo 

estipulado, juntar aos autos um comprovante do cumprimento da liminar 

anteriormente deferida. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043769-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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, etc. Intime-se a parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça prova do alegado, devendo 

acostar aos autos cópia legível do Certificado de Registro e Licenciamento 

do veículo em questão, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851836 Nr: 54751-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZINA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, GMS IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, WILIAM KHALIL - OAB:6487/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899050 Nr: 29087-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ZANCHET - 

OAB:8587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - PROC 

DO ESTADO - OAB:16309-B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100
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 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914073 Nr: 39565-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR DE JESUS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA DUARTE - 

OAB:OAB/MS 6.140-E, GLAUCIA DINIZ DE MORAES ALMEIDA - 

OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776599 Nr: 29927-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIO RAMOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE MOURA CUIABANO 

- OAB:13860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823030 Nr: 29161-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862669 Nr: 3802-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL SALVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882353 Nr: 18175-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, MARCO AURÉLIO SEBBA, ABRÃO SEBBA NETO, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH B QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT, MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051593 Nr: 47215-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIAN DUARTE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779402 Nr: 32855-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827686 Nr: 33547-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA SAID OTTAIANO, CLÁUDIO 

CLEBER OTTAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837744 Nr: 42502-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, NÉLIO GONAÇALVES 

CALAZANS, CREUCI COSTA MARQUES CALAZANS (DE CUJUS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO CIRENO CALAZANS, 

ESPÓLIO DE BENDITA GONÇALVES CALAZANS, EDÍLSON GONÇALVES 

CALAZANS, ELAINE MARIA CALAZANS, ROSALINA GONÇALVES 

CALAZANS, ROSELINA FÁTIMA TAVARES CALAZANS, MARIA DE 

LOURDES CALAZANS DA SILVA, MARIA AUXILIADORA CALAZANS DA 

SILVA, BENEILDO CALAZANS DA SILVA, AQUILES RODOLFO FALCÃO, 
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ESPÓLIO DE BENEDITO CALAZANS DA SILVA, ROSÁRLIA CALAZANS 

FALCÃO, HILDA PEREIRA DA SILVA, SARA BEATRIZ ARAÚJO DA SILVA, 

CLEUDEMAR WAYHS, ANTONIA BENEDITA CALAZANS WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 749852 Nr: 1493-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Conforme se verifica da Portaria nº 1420/2018-PRES, de 14 de novembro 

de 2018, o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso estabeleceu que, no dia 19/12/2018, o horário de expediente nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso será no período das 07h às 14h.

Dessa forma, não será possível a realização da solenidade marcada para 

a referida data no período vespertino, razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 12/02/2019 às 17h00horas, nos moldes do artigo 358 

e seguintes do CPC.

Concomitantemente, deverá a secretaria dar cumprimento integral aos 

termos da decisão proferida às fls. 41/41vº, para que seja realizada 

audiência com êxito.

 Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984251 Nr: 16064-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias, dizendo se 

os débitos em questão já foram inscritos em Dívida Ativa.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043830-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1043830-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SANDRA MARIA DE 

CAMARGO em face de ato indigitado coator de lavra do PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade Impetrada que suspenda a exigibilidade 

referente a cobrança dos CDA’s de Nº 201717908 e 2018638103. Em 

síntese, é o que merece registro. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea 

“g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 14 

de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040621-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO AQUILINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ALVARÁ JUDICIAL (PJE 2) PROCESSO Nº 1040621-86.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Alvará Judicial proposto por 

MARIA CONCEIÇÃO AQUILINO DE ARRUDA, objetivando uma autorização 

para que possa proceder com o levantamento dos valores do PIS 

depositados em nome do Sr Julito Fábio de Arruda, inscrito no NIT nº 

167.77765.12-4/PIS nº 100.27578.36-1 e nº CPF 079.178.991-87 no banco 

da Caixa Econômica Federal. Em síntese, é o que merece registro. Nesta 

Comarca foram instauradas as Varas Especializadas de Família e 

Sucessões, as quais competem “Processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores, nos 

casos previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal e cartas precatórias 

cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária 

(...)”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que as Varas 

Especializadas de Família e Sucessões possuem competência absoluta 

para o julgamento dos feitos referentes à família e sucessos, o que é o 

caso dos autos, em razão de almejar o levantamento de valores para 

proceder com a abertura de futuro inventário extrajudicial. 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 a uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões processar e julgar a 

presente demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializadas 

de Família e Sucessões, 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, 14 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043884-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1043884-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. contra ato tido por ilegal de 

lavra da SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

medida liminar para que sejam anulados os atos inválidos promovidos no 

bojo do Processo Administrativo nº 347618/2017, a partir da decisão 

exarada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Aduz, em 

síntese, que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA 

autorizou nos autos do Processo Administrativo nº 347618/2017 a 

abertura de processo licitatório para execução de obra de drenagem de 

águas pluviais e pavimentação asfáltica de 26 (vinte e seis) vias públicas 

do loteamento Centro América, nesta Capital. Assevera que a 

empresa-Autora se sagrou vencedora do certame, originando o 

Instrumento Contratual nº 003/2018/00/00, donde consta o prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias, para execução das obras, no valor total de 

R$ 2.537.785,77 (dois milhões quinhentos e trinta e sete mil setecentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), bem como restou 

convencionado que as medições e seus respectivos adimplementos pela 

Secretaria seriam mensais, sendo que os pagamentos ocorreriam dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias subsequentes aos protocolos das medições. 

Relata que, desde o início das obras, foram protocoladas duas medições, 

sendo que, num ato de pura má-fé e descaso, a Contratante não efetuou 

nenhum pagamento, mesmo após ser notificada por duas vezes, ocasião 

em que a Administração Pública promoveu a rescisão unilateral do referido 

contrato, sob os argumentos de que a Impetrante paralisou as obras 

supostamente sem motivos admissíveis, que não retomou as obras após 

ser notificada, e ainda, alegou o cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos e prazos. Conta que interpôs o 

anexo recurso administrativo com pedido de atribuição de eficácia 

suspensiva ao processo, protocolado sob o nº 460652/2018, no dia 

05.09.2018, alegando que a SINFRA deixou de arcar com o pagamento 

dos serviços comprovadamente executados, todavia o Secretário 

Estadual não atribuiu efeito suspensivo ao recurso, tampouco se retratou 

da rescisão unilateral do contrato e fez o recurso subir para análise e 

decisão pelo Governador do Estado, sendo que, em nenhum desses atos 

fora oficialmente publicado, sequer ocorreu a sua notificação. Pontua que 

todos os atos praticados após a decisão do Secretário de Estado são 

inválidos, tendo em vista que o último padece de vício de formalidade 

pertinente a necessária publicidade dos atos administrativos. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Pugnam pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que sejam anulados 

os atos inválidos promovidos no bojo do Processo Administrativo nº 

347618/2017, a partir da decisão exarada pelo Secretário de Estado de 

Infraestrutura e Logística. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 17095526 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades 

indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. 

Ademais, o que pretende a Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera 

administrativa e reveja as decisões da autoridade Impetrada, de forma 

mais favorável aos seus interesses. Desta feita, em sede de cognição 

sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder praticado pela autoridade Impetrada, que possa amparar a 

concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por 

ausência de fumus boni iuris. Nesse sentido, vejamos: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR 

PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR 

TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO 

INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser indeferida a 

liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do 

“fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 

104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, 

Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 14 de dezembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1041405-63.2018.811.0041. (PJE 3). Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por VELASQUES AMARAL DALL’ACQUA & 

DALL’ACQUA LTDA, em face da decisão ID n° 17007676, proferida nos 

autos em epígrafe, na qual objetiva sanar vício existente, uma vez que, 

entende haver erro material. Ao ID n° 17034424, fora certificado a 

tempestividade dos embargos de declaração. Os autos me vieram 
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conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o 

nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou 

tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou 

elimine contradição existente no julgado”. Compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito do embargante merece guarida, de modo que os 

Embargos Declaratórios deve ser acolhido, a fim de sanar o erro material. 

Em outras palavras, o Embargante não busca a rediscussão do mérito, o 

que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios 

restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades. 

Em análise detida aos autos, verifica-se que fora indeferido provimento 

antecipatório, contudo, não fora realizado pedido de tutela de urgência, 

mas sim que seja deferido o depósito judicial do crédito tributário de 

setembro e futuros. Desta feita, constatado o erro material, passo à 

análise do pleito de depósito judicial. Compulsando os autos verifica-se 

que a embargante é obrigada a realizar o recolhimento antecipado do ICMS 

por uma carga média tributária de 19%, contudo, por ser optante do 

Simples Nacional, tem assegurada a redução da carga tributária para 

7,5%. Todavia, afirma que o requerido não tem observado o 

enquadramento tributário, aplicando ora 7,5%, ora 19%, sob a alegação de 

que o benefício em questão não se aplicaria às mercadorias sujeitas ao 

regime de “substituição tributária” (ST), razão pela qual requer a 

realização do depósito judicial dos débitos futuros. Em que pese as 

alegações da embargante, verifica-se que seu pleito se revela claro 

impedimento concreto e real do exercício da atividade fiscal do ente 

público, uma vez que os depósitos serão efetuados no percentual que se 

entende como excedente, e caberá ao Judiciário realizar a averiguação, 

substituindo o Fisco, o que fere, por corolário, o princípio da separação 

dos poderes. Outrossim, tal pedido se configura como um salvo-conduto, 

posto que se apresenta com efeitos futuros e incertos, funcionando com 

ampla natureza normativa, o que é vedado. Desta feita, ante as 

considerações acima tecidas, indefiro o pedido de realização de depósito 

judicial. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos 

embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, os acolho para 

sanar o erro material fazendo constar o seguinte “indefiro o pedido de 

realização de depósito judicial. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

Dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1043915-49.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por IVONE 

BORGES DE AGUIAR ARGUELIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 

45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007219-31.2018.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por GLAUCIA REGE CAMPOS 

NAKONIECNI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado aos Requeridos que se abstenham de realizar descontos 

previdenciários sobre a Gratificação Propter Laborem denominada FDE – 

Função de Dedicação Exclusiva. Aduz, em apertada síntese, que é 

servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso desde 10.05.2011 no 

cargo de Professora da Educação Básica, sendo que no período de março 

de 2017 até a presente data exerce função de dedicação exclusiva de 

Coordenadora Pedagógica. Pontua que, por exercer a função de 

dedicação exclusiva, recebe em acréscimo aos seus subsídios uma 

gratificação propter laborem, denominada “Gratificação por Dedicação 

Exclusiva”, de caráter não permanente, fundamentada no art. 39, §1º da 

Lei Complementar nº 50/98, de modo que não deve ser incluída nos 

proventos de aposentadoria do servidor. Ampara a sua pretensão à vista 

dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, 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. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinado aos Requeridos que se 

abstenham de realizar descontos previdenciários sobre a Gratificação 

Propter Laborem denominada FDE – Função de Dedicação Exclusiva. Em 

análise perfunctória dos fatos e da documentação exposta nos autos, 

verifica-se que os Requerentes, servidores públicos estaduais, exercem a 

Função de Dedicação Exclusiva de Secretário da Escola, fazendo jus ao 

recebimento de gratificação especial, denominada “Gratificação por 

Dedicação Exclusiva”. Tal gratificação encontra-se prevista no art. 39, §1º 

da Lei Complementar nº 50/98, in verbis: “Art. 39 Ao Profissional da 
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Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, 

assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será 

atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento 

de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. § 1º 

O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao 

recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de 

acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (...)”. Do 

exame do dispositivo legal acima transcrito, denota-se que a legislação 

previa o pagamento da gratificação tão somente ao servidor público 

estadual que estivesse exercendo as atividades de diretor de unidade 

escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico ou secretário 

escolar, atividades estas de caráter temporário. No presente caso, o 

Estado de Mato Grosso encontra-se efetuando o desconto previdenciário 

sobre a mencionada gratificação (ID nº 15018581), todavia a prática do 

referido desconto mostra-se ilegal, tendo em vista que é irreivindicável a 

cobrança de desconto previdenciário incidente em verba de caráter 

provisório, em razão de sua natureza fática de verba de caráter 

temporário, com a não respectiva computação desta para efeitos dos 

cálculos da aposentadoria. As verbas de caráter provisório ou temporário, 

em virtude da supressão de sua possibilidade de incorporação no 

provento no momento da concessão de aposentadoria, não mais poderiam 

sofrer a incidência do desconto previdenciário. Se é certo que no ensejo 

da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa 

concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido 

que sobre o percebido a título de verba indenizatória incida o percentual 

relativo à contribuição previdenciária. Sobre o tema, oportuno transcrever 

a brilhante lição ministrada por Hely Lopes Meirelles em sua obra, senão 

vejamos: “Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas 

precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da 

função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade 

(gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que 

reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações 

especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são 

liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias 

concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre 

vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao 

vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 

(...) Gratificação de serviço (‘propter laborem’) é aquela que a 

Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de 

trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de 

encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de 

vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições 

ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é 

a sua vinculação a um serviço comum, executado em condições 

excepcionais para o funcionário, ou a uma situação normal do serviço mas 

que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria 

de gratificações entram, dentre outras, as que a Administração paga pelos 

trabalhos realizados com risco de vida e saúde; pelos serviços 

extraordinários; pelo exercício do Magistério; pela representação de 

gabinete; pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela execução 

de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela 

participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de 

concurso; pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação de 

serviços fora da sede (diárias). (...) Essas gratificações só devem ser 

percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, 

porque são retribuições pecuniárias ‘pro labore faciendo’ e ‘propter 

laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os 

motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão 

de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao 

vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, 

salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do 

legislador” (in Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 495-497) – Sem grifo no original. Com base no 

exposto, constata-se que a gratificação especial concedida é de natureza 

transitória (propter laborem), ou seja, concedida precariamente ao 

servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou 

condicionada a requisitos determinados e, como tal, não se incorpora aos 

vencimentos, ainda que paga por longos períodos. Ademais, a 

incorporação de gratificação desta espécie aos vencimentos do servidor 

público estadual somente é possível quando houver previsão expressa de 

lei, o que, também, não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, partindo de 

uma interpretação análoga, mister trazer à baila diversos julgados da 

jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A "GRATIFICAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO ESPECIAL" E "GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO". 

NATUREZA TRANSITÓRIA (PROPTER LABOREM). INDEVIDO O DESCONTO 

PREVIDENCIÁRIO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão 

que indeferiu o pleito antecipatório de suspensão da exigibilidade das 

contribuições previdenciárias incidentes sobre a "gratificação de 

localização especial" e a "gratificação de locomoção". 2. As hipóteses 

legais de impedimento de concessão da tutela antecipada devem ter 

interpretação literal e restrita, por tratarem-se de impeditivos normativos a 

direito subjetivo processual dos requerentes. 3. Cabível a antecipação dos 

efeitos da tutela, pois a interrupção do abatimento das contribuições não 

se confunde com a concessão de vantagens pecuniárias antes não 

pagas. 4. As gratificações de localização especial e a de locomoção são 

parcelas integrantes do vencimento apenas dos funcionários que exercem 

o magistério em condições especiais, detendo, portanto, natureza propter 

laborem. 5. Sobre as gratificações transitórias, não incorporáveis aos 

proventos de aposentadoria, é indevido o desconto previdenciário, 

conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria. 6. Tendo o estado 

comprovado o cumprido da liminar concedida, ainda que tardiamente, 

tem-se por esgotada a atividade jurisdicional desta instância, cabendo aos 

agravantes, no momento processual correto, tomarem as providências 

que entenderem cabíveis. 7. Agravo de Instrumento provido. 8. Decisão 

unânime”. (TJ-PE - AI: 3505431 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, 

Data de Julgamento: 22/05/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 03/06/2015) – Destacamos. “ADMINISTRATIVO - AÇÃO 

TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA FUNDAÇÃO - AFASTAMENTO - LITISPENDÊNCIA EM FACE 

DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA - 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE 

FUNDAÇÃO CULTURAL - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - NATUREZA 

TRANSITÓRIA - CARÁTER 'PROPTER LABOREM' - INCORPORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - CLT - INAPLICABILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. A Fundação 

Municipal com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia 

administrativa e patrimônio próprio, detém legitimidade para responder 

passivamente na ação que lhe foi proposta. Não ocorre litispendência, 

diante da inexistência de similitude nos objetos das ações, se o mandado 

de segurança se presta a buscar o restabelecimento do pagamento da 

gratificação enquanto que na ação ordinária trabalhista se almeja o 

pagamento de parcelas pretéritas e a incorporação, de forma definitiva, da 

gratificação à remuneração do servidor. Considerando que a gratificação 

especial é de caráter transitório e possui natureza "propter laborem", sua 

incorporação à remuneração é vedada, diante da inexistência de previsão 

legal, não sendo possível a aplicação de normas celetistas ao servidor 

público estatutário. Havendo sucumbência recíproca, os honorários 

advocatícios e as custas do processo devem ser fixadas na proporção 

em que cada parte foi vencida. (art. 21,"caput", do CPC e e Súmula n. 306, 

do STJ)”. (TJ-SC - AC: 435654 SC 2011.043565-4, Relator: Jaime Ramos, 

Data de Julgamento: 15/09/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , da Capital) – Destacamos. “Civil e Processo 

Civil - Ação Declaratória - Nulidade de desconto previdenciário c/c 

restituição de contribuição previdenciária - Prejudicial de prescrição - 

Súmula 85 do STJ - Obrigação de trato sucessivo - Descontos 

previdenciários incidentes sobre a gratificação de estímulo a atividades 

relacionadas a convênios do setor educacional - GEARC - Indevidos - 

Juros e correção - Aplicação da Lei nº 11.960/2009 - Honorários 

advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada. I - A 

protocolização de pedido administrativo suspende a fluência da 

prescrição, que retoma o seu curso após a decisão da Administração. 

Precedentes do STJ; II - Tratando-se de uma relação jurídica de trato 

sucessivo, de natureza alimentar, deve a prescrição atingir somente as 

prestações vencidas antes do qüinqüênio que antecede a propositura da 

ação; III - O desconto previdenciário sobre a gratificação de estímulo a 

atividades relacionadas a convênios do setor educacional - GEARC - fora 

realizado de forma indevida, vez que a entidade previdenciária fez incidir 

no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada gratificação, 

sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto não ser 

considerada remuneração de contribuição. Precedentes do TJSE; IV - Em 

sede de reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida em 
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face da Fazenda Pública, faz-se mister mencionar que, considerando que 

a ação foi ajuizada em 26.04.2011, ou seja, após a entrada em vigor da lei 

nº 11.960/2009, não há de se aplicar as regras de direito intertemporal, 

razão pela qual merece reforma a sentença, posto que deverão incidir, à 

título de correção, os índices oficiais de remuneração básica, e juros de 

mora aplicados à caderneta de poupança; V - Decisão reformada 

parcialmente em sede de reexame”. (TJ-SE - REEX: 2012218010 SE, 

Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 18/09/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL) Assim, perfilho do 

entendimento de que o desconto previdenciário sobre a aludida 

gratificação fora realizado de forma indevida, vez que o ente público 

estadual fez incidir no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada 

gratificação, sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto 

não ser considerada remuneração de contribuição. Deste modo, à vista do 

exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar aos Requeridos que se abstenham 

de efetuar descontos previdenciários sobre a gratificação propter 

laborem, denominada FDE – Função de Dedicação Exclusiva percebida 

pela Requerente, até ulterior decisão final. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para o 

cumprimento da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos 

para que cumpram a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-os 

pessoalmente para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Conforme o 

Procedimento de Controle Administrativo nº 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. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031837-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ANTONIO NODARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031837-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por WANDERLEY 

ANTONIO NODARI contra ato tido por ilegal de lavra da SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada à autoridade tida por coatora que forneça a competente 

Certidão Negativa de Débitos – CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa ao Impetrante. Aduz, em síntese, que foi surpreendido com o 

lançamento de obrigação tributária, consubstanciado pelo NAI nº 

141337000362018142, onde foi atribuída a obrigação de apresentar 

documentação para salvaguardar a validade da operação descrita nas 

notas fiscais, sob pena de responder por condutas descritas na 

legislação tributária e penal. Assevera que consta em sua Conta Corrente 

Fiscal a existência de dois lançamentos de dívida somados no valor de R$ 

397.618,20 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e dezoito reais e 

vinte centavos), que consta como validado na data de 26.05.2018 e se 

refere a “multa obrigação acessória penalidade”. Pontua que foi lançado 

débito na Conta Corrente Fiscal em 26.05.2018 sob a conclusão de que 

teria responsabilidade solidária nos fatos, não lhe restando alternativa 

senão a impetração do presente mandamus, uma vez que não deve 

prosperar tal ato advindo do Fisco contra o mesmo, devendo responder o 

emitente dos competentes documentos fiscais. Escuda a pretensão à vista 

dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada à autoridade 

tida por coatora que forneça a competente Certidão Negativa de Débitos – 

CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ao Impetrante. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 15526456 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Outrossim, caso 

deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043172-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOM MIGUEL RESTAURANTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1043172-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DOM MIGUEL RESTAURANTE LTDA ME com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO, (DETRAN) objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento e transferência do veículo VW/SAVEIRO 1.6 

CE, de placas OBL 7753, Chassi: 9BWLBO5U9DP221909 Renavam: 

00528422790, ano/modelo: 2013/2013, cor: branca, sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 

busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, de placas OBL 7753, Chassi: 

9BWLBO5U9DP221909 Renavam: 00528422790, ano/modelo: 2013/2013, 

cor: branca, seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 17079753), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. 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 e efetue a transferência do 

veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, de placas OBL 7753, Chassi: 

9BWLBO5U9DP221909 Renavam: 00528422790, ano/modelo: 2013/2013, 

cor: branca, 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. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031848-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ANTONIO NODARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031848-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por WANDERLEY 

ANTONIO NODARI contra ato tido por ilegal de lavra da SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada à autoridade tida por coatora que forneça a competente 

Certidão Negativa de Débitos – CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa ao Impetrante. Aduz, em síntese, que foi surpreendido com o 

lançamento de obrigação tributária, consubstanciado pelo NAI nº 

141337000372018126, onde foi atribuída a obrigação de apresentar 

documentação para salvaguardar a validade da operação descrita nas 

notas fiscais, sob pena de responder por condutas descritas na 

legislação tributária e penal. Assevera que consta em sua Conta Corrente 

Fiscal a existência de dois lançamentos de dívida somados no valor de R$ 

53.149,42 (cinquenta e três mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e 

dois centavos), que consta como validado na data de 26.05.2018 e se 

refere a “multa obrigação acessória penalidade”. Pontua que foi lançado 

débito na Conta Corrente Fiscal em 26.05.2018 sob a conclusão de que 

teria responsabilidade solidária nos fatos, não lhe restando alternativa 

senão a impetração do presente mandamus, uma vez que não deve 

prosperar tal ato advindo do Fisco contra o mesmo, devendo responder o 

emitente dos competentes documentos fiscais. Escuda a pretensão à vista 

dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 332 de 594



não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada à autoridade 

tida por coatora que forneça a competente Certidão Negativa de Débitos – 

CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ao Impetrante. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 15528088 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Outrossim, caso 

deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043978-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CARUZO LOZANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

GABRIELLA SARDINHA DA COSTA OAB - MT25366/O (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Luiz Antônio Vitório Soares (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1043978-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SOLANGE CARUZO 

LOZANO contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinado à autoridade coatora que cumpra com a sua obrigação 

político constitucional de viabilizar imediatamente a realização das cirurgias 

de joelho e ombro da Impetrante, bem como o fornecimento de todos os 

materiais e medicamentos necessários, inclusive as ampolas de 

“Suprahyal (Hialuronato de Sódio)”, nos termos da prescrição de seu 

médico especialista (ID nº 17108497). Em síntese, é o que merece registro. 

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ademais, o rito do 

Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano 

por via documental, já que descabe nessa via a dilação probatória. A sua 

impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem 

dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato 

ilegal de autoridade pública. Destarte, na via mandamental descabe a 

produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a 

dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com 

documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação 

de Mandado de Segurança. Como relatado, a parte Impetrante almeja com 

a impetração do presente mandamus a concessão de medida liminar para 

seja determinado à autoridade coatora que cumpra com a sua obrigação 

político constitucional de viabilizar imediatamente a realização das cirurgias 

de joelho e ombro da Impetrante, bem como o fornecimento de todos os 

materiais e medicamentos necessários, inclusive as ampolas de 

“Suprahyal (Hialuronato de Sódio)”, nos termos da prescrição de seu 

médico especialista (ID nº 17108497). Em que pese toda a argumentação 

despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em 

relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma 

vez que a documentação carreada não atesta de forma clara que a 

necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, bem 

como não demonstra que a utilização dos fármacos pleiteados é 

imprescindível ao tratamento a ser submetido. De mais a mais, o rito do 

Mandado de Segurança não é via adequada para o caso em comento, 

tendo em vista que, além de inviabilizar a instrução probatória, ainda 

impede que a Administração Pública questione os valores das cirurgias e 

dos medicamentos ou exija a prestação de contas, quando for o caso. Por 

fim, importante consignar que o direito à saúde tem proteção constitucional 

e que, portanto, é líquido e certo. No entanto, a ausência da prova 

pré-constituída, que, in casu, remete à dúvida quanto ao procedimento 

cirúrgico e à utilização dos medicamentos pleiteados, impede a concessão 

da segurança pleiteada, eis que inviabiliza a demonstração inequívoca de 

lesão a direito líquido e certo. Nesse sentido, dispõe o entendimento da 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

NEGATIVA DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MANTIDA. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a 

verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito 

líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. 

Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se 

imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja 

comprovado de plano por documento inequívoco, independentemente de 

exame técnico, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação 

probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e 

exauriente de acordo com a prova produzida (secundum eventum 

probationis). Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se 

falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser 

protegido”. (AgR 75204/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À 

SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - PACIENTE NÃO 

CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO NO FORNECIMENTO 

DO ATENDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DENEGAÇÃO DA 

SEGURANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pela própria 

natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração 

inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado. O 

mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e 

certo, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal”. (AgR 

143480/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015). Assim, ante a incompatibilidade 

da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada 

para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 10 da Lei nº 12.016/2009. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I 

do CPC/2015. Consigno que a presente decisão não trará qualquer 

prejuízo à eventual ação a ser ajuizada pelo procedimento comum; Isento 

de custas. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363596 Nr: 15-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPOMAD IMPORTADORA E EXPORTADORA 

DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de EXPOMAD IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MADEIRAS 

LTDA objetivando o recebimento do valor de R$ 1.863,42.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 05/01/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 09 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

 Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, 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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

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.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195552 Nr: 7136-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIVETTI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SOLIVETTI S/A objetivando o recebimento do valor de R$ 

7.775,55.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .
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 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, 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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

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.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195827 Nr: 7029-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIVETTI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de SOLIVETTI SIA objetivando o recebimento do valor de R$ 

14.709,23.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 
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rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, 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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

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.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167386 Nr: 17168-70.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, LUCIA VALDEREZ C. P. 

VIDAL FONSECA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de EDUARDO ALVES DE LIMA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 101,09.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 04/08/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 
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tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, 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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

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.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198726 Nr: 9589-37.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MERCEDES ALVES DE SOUZA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 2.199,38.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 21/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 
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Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, 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., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

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.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038568-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO CARLOS KREJICI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 05/11/2018 Última distribuição 07/12/2018 

Valor da causa R$ 5.460,54- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO Nº 1038568-35/2018 - PJe 

REQTE: FREDERICO CARLOS KREJICI- CPF nº. 758.220.758-00 REQDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ 332 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO, endereçada ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital, mas distribuída eletronicamente em 

05/11/2018, via PJe, perante a Sexta Vara Cível de Cuiabá, por 

FREDERICO CARLOS KREJICI - CPF nº. 758.220.758-00, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, requerendo a “concessão 

da tutela de urgência, inaudita altera pars para SUSPENDER A ANOTAÇÃO 

DO PROTESTO contra a pessoa jurídica ESTETO ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 52.220.894/0003-90, e seus efeitos, 

até o julgamento final da presente ação.” Ampara a sua pretensão à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela apresentando os 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu 

fosse julgada totalmente procedente a presente, para DECLARAR NULO 

TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NA NOTIFICAÇÃO FISCAL – AUTO DE 

INFRAÇÃO E AOPREENSÃO 5/2017, e, por esta razão, CANCELAR A 

ANOTAÇÃO DO PROTESTO denunciado nos autos, com a expedição de 

ofício ao 4° Serviço Notarial de Cuiabá/MT para a efetivação da medida, e 

condenar a Requerida aos pagamentos das custas processuais e 

honorários de sucumbência. À causa foi atribuído o valor de R$ 5.460,54 

(ID nº. 16336072). Junto à inicial trouxe anexados os documentos de ID’s 

nºs 16336084, 16336081, 16336082, 16336080, 16336079, 16336078, 

16336077, 16336075 e 16336074. Na data de 07/11/2018 o Juízo da Sexta 

Vara Cível da Capital proferiu decisão declarando de ofício a sua 

incompetência absoluta para processar e julgar esta ação, declinando da 

competência em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Capital - ID nº. 16360120. Em 28/11/2018 o Autor requereu a 

juntada de comprovante de pagamento de custas processuais – ID’s nºs 

16748504 e 16748506. Autos redistribuídos, na data de 03/12/218 o Juízo 

da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital proferiu decisão 

declarando de ofício a sua incompetência absoluta para processar e julgar 

esta ação, declinando da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública – ID nº 16833026. Promovida a nova redistribuição, na 

data de 06/12/2018 foi novamente proferida decisão de incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento da 

presente ação, desta vez, pelo MM. Juiz de Direito em substituição legal do 

da Capital – ID nº 16908175. Em 07/12/2018 os autos eletrônicos foram 

redistribuídos a este Juízo, vindo à conclusão em 11/12/2018. Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. II - Com relação ao pedido 

de concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o Art. 300 

do CPC/2015 exige a presença de dois requisitos, quais sejam: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, 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. Além disso, ao Poder 

Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em 

consonância com a legislação pertinente, com a Constituição e os 

Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

No presente caso, o Autor fez pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada, asseverando que não obstante a empresa ESTETO 

ENGENHARIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ n° 52.220.894/0003-90, da 

qual foi sócio-proprietário, tenha sido extinta formalmente na data de 

22/11/2016, conforme se observa do Comprovante de Inscrição e 

Situação Cadastral e da Certidão de Baixa de Inscrição do CNPJ, ambos 

emitidos pela Secretaria da Receita Federal, teve seu nome protestado 

pelo 4° Serviço Notarial de Cuiabá/MT em decorrência do não pagamento 

da CDA nº 1587857, com Data de Emissão 19/03/2018 e apresentado para 

protesto em 05/07/2018, no valor de R$ 5.460,54 (Cinco mil quatrocentos e 

sessenta reais e cinqüenta e quatro centavos) conforme dados insertos 

na mencionada Certidão Positiva. Pois bem. Acerca do fato gerador do 

imposto em discussão, a LC 116/2003, disciplina em seu Art. 1º que o 

“Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam 

como atividade preponderante do prestador”. E define como contribuinte 

do imposto, o prestador do serviço, in verbis: “Art. 5o Contribuinte é o 

prestador do serviço.” No presente caso, os documentos anexados à 

exordial bem demonstram a boa aparência do direito do Requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. Vejamos: 1. 

Certidão de BAIXA DE INSCRIÇÃO no CPNJ, emitida em 25/01/2017 pela 

Receita Federal – ID nº 16336077; 2. Comprovante de INSCRIÇÃO DE 

SITUAÇÃO CADASTRAL, emitido em 25/01/2017 pela Receita Federal – ID 

nº 16336078; 3. CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO oriunda do Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá, da qual se extrai o protesto da CDA nº 

1587857 em nome da empresa ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO – CNPJ 

º 52.220.894/0003-90 – ID nº 16336084. 4. Notificação Fiscal - Auto de 

Infração nº 05/2017 – ID nº 16336081 e 5. Relatório de Documentos por 

Lançamento – ID nº 16336081. Com efeito, em sede de análise de 

cognição sumária da documentação juntada aos autos, vislumbra-se a 

aparente ILEGALIDADE na cobrança de ISSQN que gerou a CDA nº 

1587857 – emitida em 19/03/2018, pois segundo Certidão de baixa de 

inscrição no CPNJ, emitida em 25/01/2017 pela Receita Federal – ID nº 

16336077, a empresa ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO – CNPJ nº 

52.220.894/0003-90 obteve a BAIXA NA SUA INSCRIÇÃO CADASTRAL 

em 22/11/2016, ou seja, muito antes da ocorrência do eventual fato 

gerador. Assim é que o título executivo apresentado para protesto em 

05/07/2018 - CDA nº 1587857 emitida em 19/03/2018 fora confeccionado 

com dados não condizentes com a realidade dos fatos e documentos 

juntados pelo Autor, devido à sua ausência da sua capacidade 

contributiva passiva desde o mês de novembro de 2016, situação esta 

decorrente da NEGLIGÊNCIA do Município Requerido em proceder a sua 
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inclusão em dívida ativa sem a necessária cautela e/ou com o mínimo de 

segurança, pois do arcabouço colacionado aos autos extrai-se elementos 

aptos a afastar a certeza e a liquidez que se reveste o título executivo 

protestado, evidenciando a existência de ERRO GROSSEIRO em que 

laborou a Fazenda Pública Municipal ao efetuar o lançamento de ISSQN 

ante a possível não ocorrência do fato gerador, afigurando-se a 

cobrança, em tese, de toda ILEGAL. Assim, está demonstrado não apenas 

a plausibilidade do direito invocado, mas também o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, traduzido no fato de a inscrição em Dívida 

Ativa do Município acarretar Protesto em nome do Autor e sua inscrição 

nos órgãos de proteção ao consumidor, que têm o condão de “causar 

prejuízo que a negativação pelo protesto causa a qualquer pessoa, seja 

jurídica ou física, de forma a causar enormes dissabores àquele que está 

negativado, dentre eles o impedimento de executar atos empresariais, 

financeiros e de comércio, de forma a inviabilizar o sustento da pessoa”, 

bem como haver risco iminente de propositura de Execução Fiscal para a 

cobrança do suposto crédito fiscal. A despeito de o Autor não ter 

efetuado depósito prévio, conforme disposição contida no Art. 151, inc. II 

do CTN, registra-se que perfeitamente possível a suspensão da 

exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito integral, quando 

se está diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, 

em situações nas quais se mostrar patente a irregularidade do título 

combatido, consoante disposição do inciso V, do artigo 151 do Código 

Tributário Nacional. É que a presença dos pressupostos delineados na lei 

para o deferimento da medida podem se revelar presentes 

independentemente da prestação de caução ao Juízo, conforme tem 

concluído E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRIBUTÁRIO – (...) 1 – 

(...). 3 – Presentes os requisitos que autorizam a medida de urgência, 

torna-se impositivo o seu deferimento. Em se tratando de suspensão de 

exigibilidade de créditos tributários, a medida está autorizada pelo art. 151, 

V, do CTN, que pode ser deferida independentemente de depósito em 

dinheiro dos créditos perquiridos pelo Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 

1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa Necessária 80193/2015, 

Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). (negritei) Além 

disso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal expediu a Súmula Vinculante nº 

28, verbis: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como 

requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a 

exigibilidade de crédito tributário.” Por todo o exposto, ausente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com fundamento no Art. 300, 

§2º do CPC/2015 c/c 151, inc. V do CTN, CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para determinar a 

imediata SUSTAÇÃO dos efeitos do Protesto nº 36995, efetivado em 

11/07/2018 pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, até decisão final da 

presente demanda. EXPEÇA-SE imediatamente ofício à Oficial de Protestos 

desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato), a ser enviado por Malote 

Digital, requisitando o imediato cumprimento da antecipação da tutela de 

urgência acima (suspensão dos efeitos dos protestos), sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00- (UM MIL REAIS), limitada a R$ 10.000,00- (DEZ MIL 

REAIS), bem como incorrer em crime de desobediência (Art. 330 CP), 

constando do referido ofício cópia desta decisão. A seguir, INTIME-SE o 

Advogado do Requerente desta decisão (PJe e DJe). Após, CITE-SE por 

Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá, Dr. Luiz Antônio Possas Carvalho, para apresentar 

contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 

246, inc. V, § 2º; 335 c/c 183, ambos do CPC/2015[1]. Havendo juntada de 

novos documentos com a contestação, DÊ-SE VISTA ao Autor para 

impugnação, querendo, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 350 

do CPC/2015[2]. (Ato Ordinatório). A seguir, decorrido os prazos acima, 

com ou sem contestação da Procuradoria Fiscal Municipal, ou, com ou sem 

a impugnação do Autor, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE, para fins do §3º do Art. 205 do 

CPC/15. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (...). [2]. Art. 350. 

Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a 

produção de prova. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50009 Nr: 3531-35.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e depositar o valor de 

R$67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JORGE ELIAS DOS SANTOS, Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente: 30354-2, CPF: 632.418.381-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9011 Nr: 222-21.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangevaldo Pereira dos Santos, Edivaldo 

Teixeira dos Santos, Tarcílio de Freitas Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:OAB/MT 

12.736, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado TARCILIO DE FREITAS 

SANTOS, para que informe os dados bancários, para expedição de Alvará 

de Liberação, do valor penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49943 Nr: 3502-82.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MAURO TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência 

almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da 

exigibilidade da CDA n. 2018473123 (fls. 17/19), proveniente do Auto de 

Infração n. 66569/2006, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 611578/2008, por conseguinte, que o requerido 

se abstenha de promover qualquer cobrança, devendo, inclusive, realizar 

a baixa de protestos ou inscrições negativas realizadas em decorrência 

de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou 

contraordem judicial.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se que a 

citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).Deixo de 
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designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no 

art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8034 Nr: 664-21.2008.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO THEOBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA CARVALHO 

LEITE - OAB:11115-B

 Vistos.

Considerando a anuência do executado à fl. 187, expeça-se alvará para 

levantamento do valor bloqueado à fl. 181 em favor do exequente na conta 

indicada à fl. 187.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50017 Nr: 3533-05.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT, COORDENADOR DE 

CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSANDRA MARIAMA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, verifica-se a ausência de assinatura da advogada subscritora 

da peça inicial acostada às fls. 04/19.

 Dessa forma, tendo em vista que a referida irregularidade é facilmente 

sanável, determino sua intimação, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar sua regularização.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26452 Nr: 1044-97.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essência Indústria e Comércio de Madeiras - 

Eireli EPP, Dionatan Alves Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:OAB/MT 13.964

 Vistos.

Cuida-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL atribui 

aos denunciados ESSÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI 

EPP e DIONATAN ALVES ROCHA as condutas tipificadas no art. 46, 

parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 e no art. 299, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 22-01-2018 (fl. 135).

Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação à fl. 142/143.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando a resposta à acusação, não vislumbro presentes os requisitos 

numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição sumária, 

notadamente porque as alegações feitas pela defesa dependem da 

instrução processual criminal para sua confirmação, ou não.

Assim sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13-02-2019, às 15:30h, conforme 

determina o art. 399 do CPP, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas e interrogado o denunciado.

Intimem-se os denunciados, a defesa e o MPE.

Requisite(m)-se/intime(m)-se a(s) testemunha(s).

Os mandados deverão ser cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, “a”, da CNGJ - Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo sem a 

devolução dos mandados devidamente cumpridos, comunique-se o fato à 

d. Diretora do Foro, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao 

caso, visando à responsabilização do meirinho.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 1782-80.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SEMA-MT

Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1010273-14.2018.8.11.0000, distribuído à Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo do e. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação tendo 

em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada bem resistem 

aos argumentos do agravante, mantendo, portanto, a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos.

2. CUMPRA-SE a decisão proferida pelo d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA nos autos do referido recurso, acostada às fls. 76/77.

3. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para os fins 

do art. 12, da Lei n. 12.016/2009.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27371 Nr: 1614-83.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Mueller Berneck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da certidão de fl. 112, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimem-se as partes para ciência e providências que 

entenderem pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 448-11.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIMAR SARTORI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1012571-76.2018.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação, 

tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada (fls. 

94/96) bem resistem aos argumentos do agravante (fls. 108/119), 

mantendo, portanto, a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

2. Por outro lado, visando dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de 

indeferimento.

3. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

4. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

5. Em seguida, proceda-se ao impulso necessário.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 1032-49.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO BOM 

SUCESSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL HENRIQUE GRANEMANN 

KARASEK - OAB:OAB/PR 79844, TADEU KARASEK JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 36.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento do feito em diligência para determinar a intimação da 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

alegada perda superveniente do interesse de agir sustentada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos 

do CPC/2015, bem como se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41402 Nr: 2357-88.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS MORENO MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SMAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danylo Ferreira Alcantara - 

OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação à fl. 110, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a requerido nas 

custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.Deixo 

de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50031 Nr: 3537-42.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE MIGUEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:6183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação anulatória ajuizada por ALCIONE MIGUEL DE 

ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente “(...) suspender 

a exigibilidade do crédito ambiental, haja vista a possibilidade da requerida 

inscrever a dívida em dívida ativa, protestar o seu nome e executá-la, o 

que traria consequências gravosas para a requerente”.A inicial 

encontra-se instruída com os documentos de fls. 27/81.É o relato. 

DECIDO.De início, infere-se o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

não possui capacidade exigida para figurar em um dos polos da relação 

jurídica processual, o que é atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.Por 

outro lado, segundo o Código de Processo Civil, a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo imediatamente aferível 

(art. 291). A respeito da sua fixação, disciplina o referido código 

instrumental:Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será:I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida e oito reais e vinte e sete centavos), sendo este, 

portanto, o conteúdo econômico debatido na presente demanda, até 

porque também objetiva a suspensão do protesto.Desse modo, RETIFICO o 

valor da causa para R$310.708,27 (trezentos e dez mil, setecentos e oito 

reais e vinte e sete centavos), o que faço de ofício, nos termos do §3º do 

art. 292 do Código de Processo Civil.Assim, com fundamento no artigo 

321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

requerente providencie a regularização correta do polo passivo da 

presente ação, bem como para promover o recolhimento das custas 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para decisão.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33812 Nr: 1142-14.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON C. DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de 

dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38531 Nr: 491-45.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DE FATIMA MARTINS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Sanabria Carvalho - 

OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise, nesta data, considerando a notícia de que a executada quitou 

o débito exequendo, houve a extinção do executivo fiscal em apenso, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.
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Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis 

que já houve a extinção da execução fiscal objetivada nestes embargos.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 

493, ambos do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49692 Nr: 3410-07.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO PENAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA PRATTA - 

OAB:22.329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o embargante para sanar a irregularidade certificada à fl. 51 

(recolhimento das custas de distribuição), sob pena de cancelamento e 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 1327-96.2010.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Antonieta Silveira 

Castor - OAB:6366, Paulo César Zamar Taques - OAB:4659

 Vistos.

Infere-se dos autos que a proposta para suspensão condicional do 

processo, ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ao denunciado 

RODOLFO LEITE DA COSTA, restou exitosa, conforme se vê à fl. 175.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnou pela extinção da punibilidade, 

diante do cumprimento integral das condições impostas (fl. 248).

 É o que merece registro. DECIDO.

Após o devido procedimento em Juízo, o réu RODOLFO LEITE DA COSTA 

foi beneficiado com a suspensão condicional do processo nos moldes do 

artigo 89, da Lei n. 9.099/95. Cumpriu de maneira integral as condições e 

ele impostas, fazendo jus, portanto, a aplicação do §5º, do mencionado 

artigo, in verbis: “Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará 

extinta a punibilidade.”

Diante do exposto, ACOLHO a cota ministerial retro e, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado RODOLFO LEITE DA COSTA, com fulcro no 

artigo 89, §5º, da Lei n. 9.099/95.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36377 Nr: 2956-61.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA DE FATIMA MARTINS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo de 

forma administrativa (fls. 30/32), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Determino a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor da executada, observados os dados 

informados à fl. 30, conforme requerido pelo próprio exequente, eis que 

houve o pagamento do débito de forma administrativa.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27296 Nr: 1554-13.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCHIONATTI AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediverto Vaz Guimarães - 

OAB:9788, Ione Ferreira Castro - OAB:4298-B, José Carlos Formiga 

Junior - OAB:5645/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, para expedição de Alvará de Liberação, do valor penhorado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 1334-10.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA, 

OAB/MT 14.264 - OAB: OAB/MT 14.264

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. IVO FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 14.264, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41077 Nr: 2136-08.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCARDIO INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:OAB 16.929

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. LUCAS DIAS DE CAMPOS, OAB/16929, para que devolva os autos 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22894 Nr: 393-36.2013.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Plácido Goes Junior
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, CHARLES CHUIKA - OAB:17307/MT, Luis Paulo 

Delorme - OAB:12236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, para expedição de Alvará de Liberação, do valor penhorado.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391174 Nr: 23248-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 Extrai-se dos autos que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime em 11.10.2018 (fl. 323).

Estudo psicossocial juntado às fls. 338/342 não apontou impedimentos à 

progressão regimental do recuperando, contudo, sugeriu a submissão do 

mesmo à perícia psiquiátrica.

A direção do estabelecimento prisional onde o recuperando está 

segregado atestou em, 23.08.2018 que o mesmo possui BOM 

comportamento carcerário (fl. 350).

Às fls. 359/365 foi juntado aos autos o exame criminológico, o qual 

concluiu que o recuperando não apresenta sinal e sintomas de doença 

mental maior. Nas escalas do HCR-20 e PCL-R, destaca-se baixo risco de 

reincidência e novos atos violentos, como também baixo risco de 

reincidência e novos atos violentos, como também baixo para psicopatia.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou favorável a 

progressão regimental, desde que atendidos os apontamentos no exame 

criminológico e juntada de atestado de conduta carcerária atualizado (fls. 

367/369).

Diante disso, por reunir os requisitos objetivo e subjetivo previstos no 

artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de progressão do regime fechado 

para o semiaberto AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime, designo o dia 

19.12.2018, às 08:00 horas, para realização da audiência admonitória.

Requisite-se o recuperando.

 Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 442899 Nr: 19594-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10572

 Ante o exposto, e com fundamento no art. 1º, inciso XV, do Decreto n. 

8.615/2015, CONCEDO ao reeducando o INDULTO DA PENA e, 

consequentemente, com fulcro artigo 107, inciso II, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALTER AURÉLIO OLIVEIRA DA 

CRUZ em relação ao crime pelo qual cumpre pena no presente feito 

executivo.Após as baixas e comunicações, arquivem-se os 

autos.Expeça-se o necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 387261 Nr: 1297-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SOARES DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:

 Vistos, etc.

De início, acolho as justificativas apresentadas pelo penitente em 

audiência, via de consequência, mantenho-o no cumprimento do regime 

semiaberto.

 Outrossim, proceda-se a realização de cálculo de pena atualizado, nos 

moldes do art. 66, X, da LEP. Logo após, à Defesa e ao Ministério Público, 

voltando-me, finalmente, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 509552 Nr: 2310-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMALDO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos, etc.

O recuperando requer autorização para comparecer na formatura de sua 

filha nesta data, com início às 19:30hs (fl. 245/247).

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido, devendo o 

recuperando recolher-se em sua residência até às 23:30 horas do dia 

14.12.2018 ( fl. 249/250).

Nos termos do artigo 116 da LEP, em consonância com o parecer 

ministerial, acolho o pedido formulado pela defesa para, fixar o 

recolhimento do recuperando em sua residência até às 23:30 horas do dia 

14/12/2018.

 Comunique-se à Central de Monitoramento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509552 Nr: 2310-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMALDO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Intimação da defesa do recuperando para se manifestar sobre o cálculo 

de penas de fls. 244. Nada mais.

____________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390911 Nr: 23451-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUS DE 

ALMEIDA - OAB:21606

 Intimação da defesa do recuperando a fim de se manifestar sobre o 

cálculo de penas de fls. 235. Nada mais.

_____________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 110683 Nr: 12648-59.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Vistos em regime de exceção.

Denota-se dos autos que a prisão do recuperando foi decretada em 

22.07.2013 (fl. 336), diante dos descumprimentos das condições do 

regime semiaberto.

Sucede que a prisão anteriormente decretada foi revogada em 

27.06.2018, consoante decisão de fl. 344, logo, infere-se que a prisão 

alardeada pela autoridade policial às fls. 355/359 encontra-se em 

manifesta ilegalidade.

Isso posto, RELAXO a prisão efetivada em desfavor de TELMO DE 

OLIVEIRA BARBOZA, dada a sua flagrante ilegalidade, com espeque no 

art. 5º, LXV da Carta Magna.

Ao ensejo, tendo em vista a comunicação da prática de novo crime pelo 

recuperando às fls. 350/351, designo audiência de justificação para o dia 

24.01.2019, às 14:45 horas.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o 

apenado, e, na mesma oportunidade, intime-o da audiência de justificação 

acima designada, salientando que o não comparecimento acarretará a 

decretação de sua prisão.

Intimem-se a defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 158691 Nr: 6047-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SILVA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Ailton Silva de Amorim, na qual é 

executada a pena de 15 anos de reclusão.

2. O penitente iniciou o cumprimento de sua pena em 06.06.2001, tendo 

progredido ao regime semiaberto no dia 19.12.2003.

3. Em dezembro de 2010 o penitente não mais compareceu a casa de 

albergado e tampouco foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua 

prisão.

4. Em 03.12.2017 foi efetuada a prisão do penitente e, após, o mesmo foi 

submetido a audiência de justificação (fls. 357/358), sendo na sequência 

decretada a regressão de seu regime de pena (fls. 359/360).

5. Procedeu-se ao apensamento dos autos 504901 ao presente executivo.

6. É o relato. Decido.

QUANTO AO PEP

7. Dê-se vista do cálculo de fl. 351 às partes para manifestação (defesa e 

Ministério Público, nesta ordem), com posterior conclusão.

8. Ademais, tendo em vista que o requisito objetivo será preenchido 

apenas em 2019, aguarde-se em cartório o seu cumprimento, devendo 

realizar-se novo cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, 

com posterior conclusão.

QUANTO AO APENSO

9. Cumpra-se o despacho de fl. 09 do mesmo, dando-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

10. Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46827 Nr: 2926-69.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGNEY DOS SANTOS, MANOEL BENEDITO 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S) PARA FASE 403 DO CPP

Prazo:05

Intimando:DR. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB/MT 10657 DR. 

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB/MT 16782

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461676 Nr: 1534-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PATRICK CAMPOS, VALDECI 

MESSIAS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS NOS 

AUTOS

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Guilherme Patrick Campos, Cpf: 06284032161, Rg: 

2932645-1 SSP MT Filiação: Lucineia Maria Campos, data de nascimento: 

28/11/1998, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, marceneiro, 

Endereço: Rua Santa Marta, Bairro: Santa Maria, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Réu(s): Valdeci Messias da Silva Junior, Cpf: 02418980138, Rg: 

2076442-1 SSP MT Filiação: Valdeci Messias da Silva e Maria Saturnina 

Barros Rodrigues, data de nascimento: 24/07/1989, brasileiro(a), natural 

de Nova xavantina-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Pimenta Boeno 901 Apt 

004, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiaba-MT

Vítima: Osmael Ceclilio da Silva, Cpf: 26587998100, Rg: 03227375 SSP MT 

Filiação: Justino Soares da Silva e Aristina Marques da Silva, data de 

nascimento: 21/11/1953, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, 

encarregado de montagem, Endereço: Rua Monte Sinai Nº 58 

Cond.planalto 1, Bairro: Santa Inês, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, munido(s) de documentação crível com a finalidade de comprovar e 

reclamar o(s) be(m)(ns) que lhe(s) pertença(m), sob pena de preclusão, 

na forma do Art. 123 do CPP. Decorrido este prazo in albis, será decretada 

o perdimento dos objetos e determinado que sejam doados, leiloados e/ou 

destruidos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514722 Nr: 7223-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IAELSON NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, VALDINEI 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25.553, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7223-65.2018.811.0042 (CÓDIGO: 514722)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA
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VALDINEI DE JESUS

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 337/355.

 O acusado EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZ foi intimado da sentença 

condenatória e manifestou o desejo de recorrer da sentença (fls. 

356/357-A). A defesa interpôs recurso de apelação com as devidas 

razões (fls. 368/375), sendo o mesmo tempestivo (fl. 376).

O acusado VALDINEI DE JESUS foi intimado da sentença condenatória e 

manifestou o não ter o desejo de recorrer da sentença (fls. 358/366).

 Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu EZEQUIEL de fls. 

368/375, em efeito devolutivo.

Quanto ao réu VALDINEI DE JESUS cumpra-se a sentença prolatada nos 

autos às fls. 337/355.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, § 1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 517813 Nr: 31130-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 31130-74.2015.811.0042 (CÓDIGO: 517813)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 322/329.

 O acusado foi intimado da sentença condenatória e manifestou interesse 

em recorrer (fls. 341/343). A defesa interpôs recurso de apelação com as 

devidas razões (fls. 346/352), sendo o mesmo tempestivo (fl. 345).

O representante do Ministério Público apresentou as devidas 

contrarrazões (fls. 353/303).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu LEONARDO de fls. 

346/352, em efeito devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 534706 Nr: 26418-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 AÇÃO PENAL N.º 26418-36.2018.811.0042 (CÓDIGO: 534706)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, para destinação dos objetos apreendidos 

nos autos, conforme ofício de fl. 89.

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação do 

pagamento feito pelo acusado do valor de 500,00 (quinhentos reais) para 

empresa-vítima. Diante da falta de provas, determino a restituição dos 

bens à empresa-vítima Ponto Frio, intimando o representante Rogério da 

Cruz Nascimento para que no prazo de 05 (cinco) dias compareça em 

Juízo para restituição.

Não comparecendo o representante, DETERMINO o perdimento de 

quaisquer bens que não foram reclamados. Se as apreensões se 

referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 301490 Nr: 18647-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUAN FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:

 PROCESSO CRIME N°: 18647-85.2010.811.0042 (Código: 301490)

Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de encontrar a proprietária da 

motocicleta, conforme certidão de fl. 513, DECLARO o perdimento da 

motocicleta Honda/ CG Titan, cor verde, placa JYY-5336, como se trata de 

bem que possui valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, tudo 

conforme previsto na CNGC.

Às providências.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 321191 Nr: 185-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, PATRICK 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA 

- OAB:12333/MT

 PROCESSO CRIME Nº: 185-12.2012.811.0042 (Código: 321191)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: MARCOS MIRANDA DA SILVA

 PATRICK SILVA COSTA

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado PATRICK SILVA 

COSTA não foi citado pessoalmente (fls. 315/316).

 Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 318 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Com relação ao acusado MARCOS, aguarde-se o cumprimento do 

Mandado de Citação expedido à fl. 322.

Às providências.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15194-43.2014.811.0042 (CÓDIGO: 374050)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO

LYNCOLN D’ ASSIS LAMEA VENTURA SILV

DANIEL FLAVIO FONTES SILVA

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 Vistos etc.

Considerando a devolução da Carta precatória expedida para o 

interrogatório do acusado ALEXANDER, de fls. 513/523.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378410 Nr: 20329-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NIXON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GABILAN SANCHES 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20329-36.2014.811.0042 (CÓDIGO: 378410)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): CLEITON NIXON DA SILVA OLIVEIRA

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não foi intimado, pois 

segundo informado o réu teve sua Guia de Recolhimento transferida para 

Comarca de Cuiabá (fl. 453).

Diante disso, certifique-se quanto à prisão do acusado e caso negativa, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 472518 Nr: 12385-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:, FERNANDO SANTOS SOARES - OAB:19427/MT, 

REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12385-75.2017.811.0042 (CÓDIGO: 472518)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES

 Vistos.

Diante dos requerimentos feitos pela Assistente de Acusação às fls. 

86/95, defiro a oitiva das testemunhas arroladas que deverão ser 

intimadas para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

15.06.2020, bem como determino que seja oficiada a POLITEC para 

encaminhe a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis o Laudo 

Complementar registrado sob o Protocolo 33758/2016, solicitado em 

14.10.2016 que consta com o status de “Não Concluído”, caso o mesmo 

ainda não esteja apto ao envio, que preste as devidas informações para 

tanto.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 532577 Nr: 24314-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AZEVEDO, JOÃO FIDELIS SOUZA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para desclassificar o crime 

tipificado na denúncia (art. 157, §2º, inc. I e §2º-A, inc. I do CP) e, 

consequentemente, CONDENAR o réu RAFAEL AZEVEDO, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções previstas nos artigo art. 157, §2º, inc. II 

c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e o réu JOÃO FIDELIS SOUZA DE 

MORAES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos 

artigo art. 157, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II c/c art. 307, todos do CP.

(...)Dessa forma, considerando o regime aplicado ao cumprimento da 

pena, bem como a primariedade CONCEDO ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. (...)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522140 Nr: 14113-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, MAYCON 

TOMAZ DE SOUZA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para desclassificar o crime 

tipificado na denúncia (art. 157, §2º I, II e V c/c art. 69 (03 vezes) do CP) 

e, consequentemente, CONDENAR os réus FAGNER FILGUEIRAS DE 

JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos 

artigos 157, §2º, incisos I, II e V c/c 14, inciso II c/c art. 70 (03 vezes) c/c 

61, inciso I todos do CP; e MAYCON TOMAZ DE SOUZA MARCELINO 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 

157, §2º, incisos I, II e V c/c 14, inciso II c/c art. 70 (03 vezes) todos do 

CP.Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao 

disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.(...).O regime inicial 

para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o montante de 

pena aplicada e por não ser reincidente, consoante disposto no artigo 33, 

§ 2º, alínea “b”, do Código Penal. Considerando o regime aplicado ao 

cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos necessários 

à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, CONCEDO 

ao réu a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Para 

tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver preso. (...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528479 Nr: 20336-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON SILVEIRA MORAES, Cpf: 

98114204087, Rg: 31758789, Filiação: Regina Silveira Moraes e Juarez da 

Rosa Moraes, data de nascimento: 23/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Cachoei ra  do Sul -RS,  so l te i ro (a ) ,  vendedor ,  Te le fone 

9229-2227/9917-9743. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido nos meses de novembro e dezembro de 

2017, tendo o réu sido denunciado como incurso nas penas do art. 171, 

caput, c/c art. 71 ambos do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado, considerando ainda a inexistência de 

outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380302 Nr: 22023-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR, 

Cpf: 96660155104, Rg: 1438722-0, Filiação: Daniel Crisostomo de Pinhor e 

Maria Aparecida Ruiz de Pinho, data de nascimento: 20/12/1980, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), funileiro, Telefone 

9239-7938 (mãe). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 499,78 (Quatrocentos e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de execução dos valores 

pela Fazenda Pública.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301693 Nr: 18863-46.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCIO BARBACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG, para devolução dos autos nº 

18863-46.2010.811.0042, Protocolo 301693, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514738 Nr: 7238-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS, 

Cpf: 07156149164, Rg: 29286298, Filiação: Dalva Valeriano de Oliveira e 

Edmilson de Oliveira de Jesus, data de nascimento: 25/01/2000, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, Telefone 99208-4020. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Despacho:Diante da manifestação da Defesa juntada 

às fls. 66, dos presentes autos, cumpra-se a Decisão de fls. 

64.Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349522 Nr: 10575-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARAÚJO DA SILVA, KÁTIA CILENE 

MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOANA AMABILE 

MORO SILVA, para devolução dos autos nº 10575-07.2013.811.0042, 

Protocolo 349522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511060 Nr: 3712-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto é tempestivo, 

assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

10ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 456102 Nr: 33392-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODIR FOLLE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI - OAB:

 R. Hoje.

 Defiro conforme requerido.

Às providências.

Cumpra.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 Aberta a sessão, o MMº Juíz de Direito deferiu o pedido de dispensa do 

Juíz Militar Suplente Pedro Sidney Figueiredo de Souza, tendo os Juízes 

Militares acompanhado a decisão do magistrado.

Em seguida, procedeu-se ao Sorteio dos Juízes Militares Suplentes que 

comporão o Conselho Especial de Justiça desta ação penal, sendo 

sorteados os seguintes nomes:

 Juízes Militares Suplentes: CEL PM RR JOSÉ MARIA RIBEIRO DE MORAIS,

CEL PM RR HELCIO HARDOIM e CEL PM RR CELMO DA SILVA FERNANDES

O Sorteio foi aberto ao Público e não houve objeções por parte dos 

presentes.

Após, concedeu-se a palavra as defesas dos réus, que se manifestaram 

conforme termos gravados em audiovisual:

A defesa do réu Zaqueu ratificou o pedido de revogação das medidas 

cautelares.

A defesa do réu Ronelson ratificou o pedido de revogação das medidas 

cautelares.

A defesa do réu Evandro Lesco pleiteou nesta sessão pela revogação 

das medidas cautelares.

A defesa do réu Gerson que ratificou o pedido para que o réu possa sair 

com familiares para comemorar as datas festivas próximas, sendo natal e 

ano novo.

A defesa do réu Januário, não se manifestou.

Em seguida, o Ministério Público reiterou o parecer escrito acerca das 

manifestações das defesas, conforme termos gravados em audiovisual.

Após, o Juiz de direito do Juízo Militar Doutor Marcos Faleiros Da Silva 

(Presidente do Conselho Especial de Justiça), passou a proferir oralmente 

seu voto conforme foi gravado pelo sistema audiovisual.

 Em seguida, concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça 

para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CEL PM RENATO ANTUNES DA SILVEIRA JUNIOR.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na integra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CEL PM VALDEMIR BENEDITO BARBOSA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na integra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CEL PM ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na integra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CEL PM LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na integra.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MARCOS FALEIROS DA SILVA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES CEL PM LUIZ CLAUDIO 

MONTEIRO DA SILVA, CEL PM ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA, CEL PM 

VALDEMIR BENEDITO BARBOSA E CEL PM RENATO ANTUNES DA 

SILVEIRA JUNIOR, POR UNANIMIDADE, VOTARAM PELA SUBSTITUIÇÃO 

DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES DOS RÉUS, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO OU OUTRA CAUTELAR IMPOSTA POR OUTRO JUÍZO 

DISPOR DE FORMA DIFERENTE, DEVENDO APENAS COMPARECER A 

TODOS AO TOS DO PROCESSO, E PROIBIÇÃO DE AUSENTAREM DA 

COMARCA SEM AUTOPRIZAÇÃO DO JUIZ AUDITOR, OBVIAMENTE 

EXCLUINDO AS CIDADES LIMITROFES DA BAIXADA CUIABANA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 VISTOS ETC.

Oficie-se à Corregedoria para os atos convocatórios dos juízes militares 

suplentes sorteados nesta sessão.

Oficie-se ao 2º comando regional PMMT a respeito da decisão proferida 

nesta sessão acerca da revogação do instituto ménage ao CB PM Gerson.

Outrossim, proceda-se ao necessário para a retirada da Tornozeleira dos 

réus.

Ademais, reitero a designação da sessão de julgamento para os dias 20, 

21 e 22 de março de 2019 às 8h30min estando os presentes intimados.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51273 Nr: 3301-07.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO PAULO COERBAS, MILCIDES 

ROCHA MODESTO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, RENANTA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A, 

RENATA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURO BENEDICTO 

DE AMORIM VALIM FRANCO, para devolução dos autos nº 

3301-07.2004.811.0042, Protocolo 51273, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

12ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 155400 Nr: 2747-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON PAULINO SILVA, EDIO EDUARDO 

MONTEIRO DE AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13.848, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.941, UNIJURIS (UNIC) - OAB:, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA N° 202/2018-GRHFC que designou este Juízo 

para presidir as Custódias do dia 09.10.2018, redesigno o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 14:30, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como os interrogatórios dos acusados.

Dê-se vistas dos autos para eventuais manifestações, após a juntada dos 

mandados.

Por fim, cumpra-se integralmente o despacho retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524222 Nr: 16221-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530060 Nr: 21844-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FELIPE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE LUIZARI STABILE - 

OAB:10420/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de LOURIVAL FELIPE DA SILVA FILHO, ante a suposta prática 

do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 

11.343/06. A defesa preliminar do acusado veio às fls. 53/55, ocasião que 

requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia por compreender 

ausência de justa causa para deflagração da ação penal e, no mérito, 

pugnou pela absolvição sumária, destacando a inexistência do crime de 

tráfico de drogas. É o relato necessário. DECIDO[...]. Em razão do exposto, 

REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do réu LOURIVAL FELIPE DA 

SILVA FILHO. Superadas a questão preliminar e inexistindo outras 

questões prejudiciais, estando as demais alegações defensivas 

relacionadas com o mérito da causa, concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado LOURIVAL FELIPE DA SILVA FILHO como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 14:40 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos. Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público. Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342572 Nr: 2543-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13.445-E, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa PRISCILA 

FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Com efeito, o acusado ATAIDE DIAS DE MOURA, investigado na operação 

“mão dupla”, no curso da qual tiveram a prisão preventiva decretada por 

meio desta vara, visto que, o acusado preenche todos os requisitos para 

ser beneficiado com a liberdade provisória, em razão dos crimes 

atribuídos a ele não envolverem violência ou grave ameaça, , sobretudo 

por ter “residência fixa, ocupação lícita, é primário, possui bons 

antecedentes”, além da ausência do periculum libertatis, porque ausente 

qualquer motivo para desconfiar, que em liberdade o acusado iria gerar 

transtornos para Ordem Pública.

Dessa forma, em decorrência das decisões proferidas no Habeas Corpus 

1014658-05.2018.8.11.0000 serem casos semelhantes, com fulcro no 

artigo 580 do Código de Processo Penal SUBSTITUO a prisão preventiva 

por medidas cautelares, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 
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testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Cumpra-se no plantão judicial.

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014595-77.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado MARIA ZILDA EVA DA CRUZ, por medidas cautelares a serem 

fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas

cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata expedição de 

mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014516-98.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado JUCELINA ROSA FERREIRA DE LIMA por medidas cautelares a 

serem fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014715-23.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado ROMANTIES MARQUES GOMES, por medidas cautelares a serem 

fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 
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eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas

cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata expedição de 

mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014658-05.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado REGINALDO PEREIRA DOS ANJOS por medidas cautelares a 

serem fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 487841 Nr: 27387-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada de fls. 62/65.

Considerando que o réu constituiu patrono nos autos - fls. 62/65, 

INTIME-SE a Defesa - via DJE, para apresentação de Reposta à Acusação 

do acusado, no prazo legal.

Existindo preliminares, vista ao Ministério Público.

Caso contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 551117 Nr: 41977-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILVANILSON DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI BINTRA - 

OAB:10139/MT

 Cód. 551117.

 Vistos.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

JOSÉ GILVANILSON DA SILVA GOMES pela prática, em tese, do delito 

previsto no art. 129, §9º (LESÃO CORPORAL) do Código Penal, contra a 

vítima Judith Numa de Jesus.

Os indícios de autoria e materialidade estão caracterizados pelo Auto de 

Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências nº 2018.351400, Termo de 

Declarações da Vítima e das Testemunhas e Requisição de Exame de 

Corpo e Delito.

Destarte, estando à denúncia em ordem e não sendo caso para as 

hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a denúncia 

ofertada, na forma posta em Juízo, eis que presentes os indícios de 

autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do Código de 

Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado 

que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 

396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).

Com a resposta, havendo arguição de preliminares, dê-se vista ao 

Ministério Público. Não sendo apresentada resposta à acusação, desde já, 

nomeio a Defensoria Pública Criminal que atual perante essa Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para 

patrocinar a defesa do acusado.

Expeçam-se as Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, 

conforme recomendado pela da CNGC.

Apense-se aos feitos existentes que envolvam as mesmas partes.

No mais, DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 21/01/2019 às 

14h15min.

CITE-SE. REQUISITE-SE O PRESO.

 INTIMEM-SE.

 REQUISITEM-SE as testemunhas.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412130 Nr: 16929-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYDSON WEIZMAN DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT, RAFAEL ALGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049

 Vistos.

RECEBO o Recurso de Apelação da Defesa – fl. 233, no seu efeito 

suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP, caso tempestivo, o que 

deverá ser certificado nos presentes autos.

Após, em sendo positivo, INTIME-SE a Defesa – via DJE, para 

apresentação de suas razões recursais, no prazo legal.

 Na sequência, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

apresentação de suas contrarrazões, também no prazo legal.

Com o cumprimento, remeta-se o feito à Superior Instância para reexame 

da matéria, nos termos e prazo previstos no art. 601 do CPP.

CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547085 Nr: 38182-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, determino: a) que seja desentranhado o mandado 

de fls. 13; b) seja o mesmo devolvido ao mesmo oficial de justiça para que 

realize a diligência de forma correta, haja vista que foi determinado o 

cumprimento do referido mandado fora do horário de expediente, como 

estatui o art. 212, § 2º do CPC e c) justifique, o Sr. Meirinho, por certidão, o 

motivo de não ter cumprido corretamente o mandado.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 382049 Nr: 23873-32.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - OAB:21323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiano alves zanardo - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, luiz fernando barreto 

martins - OAB:21306/O

 X.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos:§mantenho a guarda das crianças com a genitora, ora autora, 

com quem as crianças se encontram residindo, até que novo estudo do 

caso seja realizado e que sejam ultimadas as providências abaixo 

determinadas.§Nos termos do art. 101, inc. IV, do ECA, determino sejam 

encaminhados os familiares das crianças para oficina de parentalidade, 

conforme sugerido no estudo de fls. 91/95.§Considerando a sugestão do 

estudo de fls. 91/95 dos autos em apenso, quanto a realização de 

audiência de mediação, e considerando que, segundo estatui o art. 694 do 

CPC, “Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a 

solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e 

conciliação”, designo audiência de mediação e conciliação para o dia 

07/02/2019, às 13h00, a qual deverá contar com a presença de 

conciliador treinado em mediação.§Determino o imediato encaminhamento 

das crianças para acompanhamento e tratamento psicológico (ECA, art. 

101, V).§Determino seja intimado o Conselho Tutelar do Bairro onde 

residem as crianças para que acompanhe o caso e emita, nos autos, 

relatório, mensal, da situação, adotando as providências legais 

cabíveis.§Determino seja realizado novo e aprofundado estudo do caso, 

inclusive com avalição sobre a necessidade de colocação das crianças 

em família substituta (ECA, art. 101, IX) ou em acolhimento institucional 

(ECA, art. 101, VII). Fixo o prazo de 20 dias para realização do 

estudo.§Havendo indícios de maus tratos, extraia-se cópia das fotos e 

laudos, e encaminhe-se ao Ministério Público criminal para as providências 

legais.§Abra-se vistas ao MP.§Após a realização da audiência de 

mediação, volvam-me conclusos para designação de audiência de 

ins t rução  e  ju lgamento .X I . In t imem-se .X I I .Cumpra -se  com 

urgência.XIII.Cuiabá, 13/12/2018.Jeverson Luiz QuinteiroJuiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111634 Nr: 3341-32.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DdPO, VdCdPO, GRdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3341-32.2018.811.0063, Protocolo 111634, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104026 Nr: 1429-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GSN, GSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1429-34.2017.811.0063, Protocolo 104026, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90899 Nr: 3423-05.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DPDS, ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3423-05.2014.811.0063, Protocolo 90899, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89726 Nr: 2189-85.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, DPDS, HSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:11.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2189-85.2014.811.0063, Protocolo 89726, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112152 Nr: 3747-53.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO 

DAS VISITAS MATERNA E PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: B. J. L. de C.

CITANDO(A): BENEDITO JESUS LOURENÇO DE CAMARGO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/09/2018

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: E. O. L., G. O. C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO 

DAS VISITAS MATERNA E PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes E. O. L., 

G. O. C, e em desfavor do genitor Benedito Jesus Lourenço de Camargo. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA (Incluído pela 

Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida, sendo adequada a citação por edital, com 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, 17 de dezembro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24447 Nr: 668-62.2006.811.0071

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akio Sato, Riva Liberman

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Roberto Resende da Cruz 

- OAB:5156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria de Restauração de Autos n.º 

02/2018 – Gabinete 2, após tentativas infrutíferas de obtenção do 

processo, foi determinado o processo de restauração dos presentes 

autos a ser registrado no sistema PROJUDI. Certifico, ainda, que os 

documentos referentes ao processo n. 332/2006 (CÓDIGO 24447) – 

Número original 668-62.2006.811.0071 foram digitalizados e inseridos no 

Sistema PROJUDI sob o n. 8010068-77.2006.811.0001.

Assim, por determinação do MM. Dr. Wladymir Perri, Juiz de Direito neste 

Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, o qual deverá 

tramitar a partir deste momento pela via virtual acima registrada.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

Laura de Oliveira Lacerda

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 932-79.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Luiz Moreno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telemat Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria de Restauração de Autos n.º 

02/2018 – Gabinete 2, após tentativas infrutíferas de obtenção do 

processo, foi determinado o processo de restauração dos presentes 

autos a ser registrado no sistema PROJUDI. Certifico, ainda, que os 

documentos referentes ao processo n. 453/2006 (CÓDIGO 24709) – 

Número original 932-79.2006.811.0071 foram digitalizados e inseridos no 

Sistema PROJUDI sob o n. 8010067-92.2006.811.0001.

Assim, por determinação do MM. Dr. Wladymir Perri, Juiz de Direito neste 

Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, o qual deverá 

tramitar a partir deste momento pela via virtual acima registrada.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

Laura de Oliveira Lacerda

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23418 Nr: 5758-85.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bastos - OAB:3853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Alves Fernandes - 

OAB:16854/GO, LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria de Restauração de Autos n.º 

02/2018 – Gabinete 2, após tentativas infrutíferas de obtenção do 

processo, foi determinado o processo de restauração dos presentes 

autos a ser registrado no sistema PROJUDI. Certifico, ainda, que os 

documentos referentes ao processo n. 2757/2005 (CÓDIGO 23418) – 

Número original 5758-85.2005.811.0071 foram digitalizados e inseridos no 

Sistema PROJUDI sob o n. 8010033-54.2005.811.0001.

Assim, por determinação do MM. Dr. Wladymir Perri, Juiz de Direito neste 

Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, o qual deverá 

tramitar a partir deste momento pela via virtual acima registrada.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

Laura de Oliveira Lacerda

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 54063 Nr: 4062-09.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MAYCO NUNES DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:6835 OAB/MS

 Vistos, etc.

I- Defiro a expedição de alvará judicial ao beneficiário, conforme pedido de 

fls. 193, considerando a decisão de mov. 186.

II- Intime-se a parte requerente (BRASIL TELECOM S.A), a fim de que 

informe os bancários pertinentes.

III- Na sequência, expeça-se o alvará judicial.

IV- Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC.

V- Após, arquivem-se os autos.

 VI- Desde logo, determino que, acaso haja necessidade de novo 

desarquivamento, seja o presente processo, digitalizado e inserido no 

sistema PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 

de agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, não olvidando o cadastro da 

advogada Mikaéle Kloppel Silva, OAB/SP 367.381.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 353 de 594



Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 5838 Nr: 163-05.2005.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Moreira Neves Vieira, Joze Fulviana Moreira 

Vieira, Jose Nascimento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porche Veiculos, Marcio Eduardo Coelho 

Gomnçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Vianna De Arruda - 

OAB:10841, José Nascimento de Carvalho - OAB:2320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES 

FILHO - OAB:16213/MT, MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI - 

OAB:112952/RS, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo exequente a fim de que seja expedido 

alvará para levantamento do valor de R$ 12.731,20 (doze mil, setecentos e 

trinta e um reias e vinte centavos) que alega ser quantia incontroversa.

 O pleito não merece acolhimento por ora.

 Em que pese a alegação de que o valor de R$ 12.731,20 (doze mil, 

setecentos e trinta e um reias e vinte centavos) é incontroverso, tal não é 

o que se verifica das razões dos embargos opostos pelo executado (fls. 

417/499 e 503/525) em que não há concordância da parte adversa com a 

liberação da quantia penhorada em favor do exequente.

De fato, na sentença (fls. 591/594) foram rejeitados os embargos do 

executado por serem intempestivos; reconhecida questão de ordem 

consistente na impenhorabilidade dos valores penhorados na conta do 

executado Márcio Eduardo Coelho Gonçalves no valor de R$ 8.700,00; 

determinado o levantamento dos demais valores em favor do exequente; 

além de outras providências.

Contudo, ainda não se verificou o trânsito em julgado da referida sentença 

e, ante da irreversibilidade da providência - levantamento das quantias 

penhoradas -, deve-se aguardar o decurso do prazo recursal para 

somente após proceder-se às liberações.

 Diante disso, desacolho por ora o pedido do exequente para levantamento 

da quantia indicada.

Intime-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123676 Nr: 4670-19.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieisen Maycon Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido pela suposta vítima de redesignação da audiência 

designada para dia 24/01/2019 às 17h30min ao argumento de que estará 

de viagem à cidade de Brasília/DF entre os dias 24 a 30 de janeiro/2019 e 

para corroborar com suas alegações juntou documentos que se 

encontram insertos às fls. 33/36.

Considerando que o pedido veio instruído com os documentos que 

comprovam a impossibilidade de comparecimento na audiência 

previamente designada, DEFIRO o pedido e DESIGNO nova Audiência 

Preliminar, nos termos do art. 72 da Lei nº. 9.099/95, para o dia 08/02/2019 

às 20h00min.

INTIMEM-SE as partes.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 132668 Nr: 6549-27.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Augusto Cezar de Aquino Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:OAB/MT 12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de queixa-crime proposta por AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES em face de RONAN VASCONCELOS, pela prática, em tese, do 

delito previsto no artigo 140 c/c 141, inciso III, do Código Penal.

Dentre os requerimentos iniciais, o querelante manifesta expressamente 

seu desinteresse na audiência de conciliação e requer o prosseguimento 

do feito.

Portanto, registro como válida a manifestação de vontade do querelante 

(fl. 17) em não conciliar neste feito.

Contudo, o Enunciado 112 do FONAJE prevê a possibilidade a realização 

de audiência para oferecimento da transação penal ao querelado, razão 

pela qual a designo para o dia 22.01.2019 às 14h00m.

Intime-se o querelante desta decisão.

Intime-se o querelado para comparecimento ao ato designado.

Advirto ao conciliador de que a ausência do querelante à audiência não 

ensejará a aplicação do enunciado 117 do FONAJE.

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130651 Nr: 4677-74.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Solanyara Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Corral Palhado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Rodrigues Alvares 

Macedo - OAB:15541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crea Marcia Ferreira de 

Souza - OAB:OABMT 19.291

 Vistos.

DETERMINO que se apensem os autos de código nº. 131622 a estes 

autos, tendo em vista a identidade de partes.

Requer a suposta vítima a redesignação da audiência marcada para dia 

13/12/2018, para data oportuna, em razão da impossibilidade de 

comparecimento da sua advogada no ato por motivo de saúde.

Para corroborar com sua alegação juntou às fls. 46, atestado médico.

Considerando que o pedido veio instruído com documento comprobatório a 

alegação, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência preliminar 

marcada para dia 13/12/2018 às 17h30min e designo NOVA audiência, 

nos termos do artigo 72 da Lei 9.099/95 a ser realizada no dia 24/01/2019 

às 20h30min, devendo as partes ser intimadas desta decisão.

Outrossim, considerando que a procuração encartada aos autos não 

atende aos requisitos previstos no artigo 44 do Código de Processo Penal, 

aguarde-se o prazo decadencial.

 Ás providencias.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 2348-97.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Gonçalina de Assis Scarulis, Arlindo 

Miguel Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stábile Ribeiro - 

OAB:3213, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, Pedro 

Marcelo de Simone - OAB:3937

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra DORALICE GONÇALINA DE ASSIS 

SCARULIS, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 60, da Lei n. 

9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 
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Processo Penal.

Designada audiência, a autora do fato justificou sua impossibilidade de 

comparecimento. Dada a palavra, o Dr. Promotor apresentou proposta de 

transação penal, tendo a defesa requerido prazo para manifestação, o 

que não ocorreu, conforme certidão de fl. 72.

Nesses termos, designo nova audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 DE MAIO DE 2019, às 15h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 

da Lei n. 9.099/95), quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação da acusada, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que a acusada 

deverá comparecer à audiência acompanhada de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 2627-49.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MADEIRAS SANTO ANTÔNIO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Hugo da Cruz Santos - 

OAB:21852/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 80 e 

designo audiência de justificação para o dia 27 de março de 2019, às 

15h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, em seu endereço constante à fl. 65v.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35600 Nr: 2417-95.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras Lima Ltda - 

ME, Jorge Luiz dos Santos de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Cumpra-se o já determinado à fl. 106, intimando-se a defesa devidamente 

constituída pelos autores do fato para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos a declaração pessoal dos denunciados quanto à aceitação ou 

não do benefício da transação penal ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL à fl. 107.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37428 Nr: 3561-07.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Linck Ltda - ME, Dieymes Fernandes 

Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Rodrigues dos 

Santos - OAB:16096, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

9866

 Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida contra MADEIREIRA LINCK LTDA – ME e 

D. FERNANDES PIO MADEIRAS - ME, pela prática do crime previsto no 

artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, defiro o pedido do Ministério Público (fls. 123/123-v) e, 

determino a exclusão de D. FERNANDES PIO MADEIRAS – ME e a inclusão 

da pessoa física de DIEYMES FERNANDES PIO, procedendo-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Diante do exposto, redesigno a audiência preliminar para o dia 20 de 

março de 2018 às 16h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato no endereço indicado às fls. 123/123-v.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41527 Nr: 2430-60.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eveline Batista Dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Da Silva Bettini - 

OAB:18.282-E, Jairo Souza Da Silva - OAB:16085

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de 

cumprimentointegral da composição civil e transação penal acordadas em 

audiência de transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38547 Nr: 504-44.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Antonio Tuni e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de cumprimento 

integral da composição civil e transação penal acordadas em audiência de 

transação penal.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502159-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DIAS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 355 de 594



Processo Número: 1001896-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOUZA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SIRTOL PARREIRA OAB - MT22957/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870/O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. 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: 1002320-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERENICE DE OLIVEIRA DUPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. 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: 1000644-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. 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: 1002904-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 11:00 , 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002126-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-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: "(...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para 

apreciação.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

DNNER BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Designe-se audiência de conciliação e expeça-se mandado de 

citação/intimação ao requerido REINALDO MARQUES DE ARRUDA, com as 

advertências da Lei nº 9.099/95. Expeça-se mandado de intimação 

pessoal à parte autora e ao requerido DNNER BATISTA DE ALMEIDA no 

endereço descrito no id. 10721252. Intimem-se as demais partes da 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição legal ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002197-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILEIA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para 

apreciação.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002779-95.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/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: 26/02/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA –MTPREV para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intimem-se as demais partes. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em 

substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002107-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE RIEG MUNIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e não eventuais 

e CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, consistente em 

absterem-se de efetuarem descontos dessa natureza, bem como 

restituírem à autora ROSINEIDE RIEG MUNIZ GOMES os valores 

descontados a maior, sendo ESTADO DE MATO GROSSO responsável 

pelo período de 08/2013 a 12/2014, no montante de R$ 3.382,93 (três mil 

trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) e o MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV pelos períodos de 01/2015 a 07/2018, 

no montante de R$ 11.305,50 (onze mil, trezentos e cinco reais e 

cinquenta centavos), a serem 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do 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. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza 

de Direito em substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002109-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRA SHEREPA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e não eventuais 

e CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, consistente em 

absterem-se de efetuarem descontos dessa natureza, bem como 

restituírem à autora CASSIMIRA SHEREPA ALVES os valores descontados 

a maior, sendo ESTADO DE MATO GROSSO responsável pelo período de 

08/2013 a 12/2014, no montante de R$ 3.503,58 (três mil quinhentos e três 

reais e cinquenta e oito centavos) e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV pelos períodos de 01/2015 a 07/2018, no montante de R$ 10.482,75 

(dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a 

serem 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

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. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza de Direito em 

substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002106-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e não eventuais 
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e CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, consistente em 

absterem-se de efetuarem descontos dessa natureza, bem como 

restituírem à autora IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS os valores 

descontados a maior, sendo ESTADO DE MATO GROSSO responsável 

pelo período de 08/2013 a 12/2014, no montante de R$ 1.622,46 (um mil 

seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) e o MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV pelos períodos de 01/2015 a 07/2018, 

no montante de R$ 3.141,36 (três mil cento e quarenta e um reais e trinta e 

seis centavos), a serem 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do 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. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza 

de Direito em substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002105-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH MAZEI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e não eventuais 

e CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, consistente em 

absterem-se de efetuarem descontos dessa natureza, bem como 

restituírem à autora DEBORAH MAZEI SILVA os valores descontados a 

maior, sendo ESTADO DE MATO GROSSO responsável pelo período de 

08/2013 a 12/2014, no montante de R$ 2.757,79 (dois mil setecentos e 

cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) e o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV pelos períodos de 01/2015 a 07/2018, no 

montante de R$ 5.559,97 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), a serem 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do 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. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza 

de Direito em substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Redesigne-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – 

DETRAN/MT para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição legal”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação,conforme 

despacho: "Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024073-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO(A))

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(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: 12/03/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela provisória para determinar o 

impulsionamento do processo administrativo INTERMAT n.º protocolo 

143450/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prática dos atos 

subsequentes, observando-se a ordem cronológica e os ditames da Lei 

7.692/02, sob pena de fixação de multa diária para a hipótese de 

descumprimento. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em 

substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL PINTO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "(...) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CONCEICAO GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "(...) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HELVES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "(...) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "(...) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042449-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT19612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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 Numero do Processo: 

1042449-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: N.A. VIANA EIRELI - ME 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processo com erro de cadastramento. Retifique a secretaria no sistema 

PJe o polo passivo para substituir o Governo do Estado de Mato Grosso 

por ESTADO DE MATO GROSSO, de modo a propiciar citação válida. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende: “O deferimento 

da LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA, INALDITA AUTERA PARS E IN 

LIMINE LITIS, com expedição de ordem para que o requerido, no prazo 

máximo de 24 horas do recebimento do mandado, sob pena de imposição 

de multa diária, REATIVE a inscrição estadual 13.549.565 -2 de N. A. 

VIANA EIRELI ME para o status de ativa no CCE/MT e assim o deferimento 

do parcelamento das dívidas referentes aos DAR nº 9991007349327; 

9991008824274; e 9991013472909”. Aduz que “o parcelamento foi 

indeferido com base apenas em ato discricionário da Secretária Adjunto 

de Atendimento ao cliente da SEFAZ/MT, não havendo qualquer outra 

pendência–todas as demais dívidas encontram-se em adimplemento 

regular”. Sustenta que está impossibilitada de prosseguir na sua atividade 

comercial com a suspensão da inscrição estadual e não consegue 

receber por materiais que já forneceu a entes públicos. A hipótese não 

comporta análise sem facultar a manifestação do requerido. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-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: 1002913-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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 Numero do Processo: 

1002913-25.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DIAS DE 
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SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2013. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte e apresentar demonstrativo de débito individualizado por 

requerido, observando a legitimidade passiva. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LINJARDI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (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 Numero do Processo: 

1006951-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAIS LINJARDI LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento 

pleiteado, devendo levar em consideração o princípio ativo, mas que não 

deixe de constar a informação da marca/laboratório que está sendo 

orçada, devendo apresentar as diversas marcas existentes no mercado e 

com quantidades variadas por embalagem, com informações dos dados 

bancários da farmácia e o número de C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Após, concluso para apreciação do pedido 

de bloqueio de valores. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002299-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ODETE DUARTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do 

procedimento pleiteado sendo que, o de menor valor deve estar com os 

custos pormenorizados do procedimento, devendo discriminar quais são 

as medicações, taxa do centro cirúrgico, materiais, equipamentos e 

exames e todos os outros gastos porventura cobrados, de forma que seja 

especificado o valor de cada item, com informações dos dados bancários 

da empresa e o número de C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Após, concluso para apreciação do pedido de bloqueio 

de valores. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002754-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA FERNANDES DA 

SILVA CARMO CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: 

“c) Seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE 

MATO GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre os adicionais noturno e insalubridade, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com 

sugestão de R$ 100,00 (cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. 

Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade pago à parte autora, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso 

a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado 

no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 

163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .  ( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / p r o c e s s o s / d e t a l h e . a s p ?

incidente=2639193). [2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0505415-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

MARAIZA DA SILVA PAIXAO OAB - MT11501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505415-96.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento 

pleiteado, devendo levar em consideração o princípio ativo, mas que não 

deixe de constar a informação da marca/laboratório que está sendo 

orçada, devendo apresentar as diversas marcas existentes no mercado e 

com quantidades variadas por embalagem, com informações dos dados 

bancários da farmácia e o número de C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Após, concluso para apreciação do pedido 

de bloqueio de valores. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILUCE RAMOS MOREIRA CARUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/02/2019 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002866-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU DIAS GUIMARAES (REQUERENTE)

SEBASTIAO RODRIGUES PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-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:“ Intime-se a parte autora para emendar a inicial para apresentar 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber, atualizado, de 

acordo como índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública e 

identificando cada parcela que julga indevidamente descontada, até a 

distribuição, quantificar monetariamente o pedido e compatibilizar o valor 

da causa com o proveito econômico total, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção.Após, conclusos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição 

legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002746-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (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 Numero do Processo: 

1002746-08.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para juntar aos autos comprovante de endereço atualizado. 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: 1002871-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(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 Numero do Processo: 

1002871-73.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

para juntar aos autos planilha de cálculo e comprovante de endereço. 

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: 1002887-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(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 Numero do Processo: 

1002887-27.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para 

juntar aos autos tabela de honorários da OAB, planilha de cálculo e 

comprovante de endereço. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002895-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (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 Numero do Processo: 

1002895-04.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: UBENIS PEREIRA JARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 
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procuração, tabela de honorários da OAB e comprovante de endereço. 

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: 1002896-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

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 Numero do Processo: 

1002896-86.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço e documentos pessoais legíveis. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1002914-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002914-10.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, para juntar comprovante de endereço 

atualizado. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019062-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO TADEU BEZERRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1019062-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EVERALDO TADEU BEZERRA 

DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a restituição de contribuição previdenciária 

descontada, em tese, indevidamente, desde 2012. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte e apresentar demonstrativo de débito individualizado, 

observando a legitimidade passiva. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042515-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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 Numero do Processo: 

1042515-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX FABIANO BARBOSA DE 

AQUINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2013. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte e apresentar demonstrativo de débito especificando o 

período, valores e natureza do desconto, observando a legitimidade 

passiva. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

DNNER BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1002272-71.2017.8.11.0001 Valor da causa: 

#processoTrfHome.instance.valorCausaStr} ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO 

CATARINO BRANDAO Endereço: AVENIDA BRASIL, 2101, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-409 Nome: SYNARA VIEIRA GUSMAO 

Endereço: PROFESSORA TEREZA LOBO, 92, AP1004, CONSIL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-670 POLO PASSIVO: Nome: DNNER BATISTA DE 

ALMEIDA Endereço: AVENIDA CURIÓ, Casa 13, Quadra-16, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-164 Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Endereço: desconhecido Nome: REINALDO MARQUES DE 

ARRUDA Endereço: ANTONIO FERREIRA GOMES, QD 91 LT 02, SANTA 

MARIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-602 Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido DESTINATÁRIO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO REQUERIDO - DNNER 

BATISTA DE ALMEIDA e outros (3) A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação, Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, Tipo: Conciliação Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2019 
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Hora: 11:10 , no endereço CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM. Cuiabá-MT. DESPACHO/DECISÃO: DESPACHO Número do Processo: 

1002272-71.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO CATARINO 

BRANDAO REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DNNER BATISTA DE ALMEIDA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Recebo a emenda 

a inicial (id. 14300074). Proceda o Gestor a adequação do polo passivo no 

sistema PJe de acordo com a emenda a inicial. Designe-se audiência de 

conciliação e expeça-se mandado de citação/intimação ao requerido 

REINALDO MARQUES DE ARRUDA, com as advertências da Lei nº 

9.099/95. Expeça-se mandado de intimação pessoal à parte autora e ao 

requerido DNNER BATISTA DE ALMEIDA no endereço descrito no id. 

10721252. Intimem-se as demais partes da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2018 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029539-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029539-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GENILSON OLIVEIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso - DEPARTAMENTO MÉDICO E DE PERÍCIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. Esclarecido que as Casas legislativas 

(Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de 

Vereadores) não possuem personalidade jurídica, e determinada a 

emenda para corrigir o polo passivo sobreveio a manifestação de id 

17073391 na qual a parte autora pede a inclusão do Sr(a) ÁLVARO 

ROBERTO ASSUNPÇÃO, Médico do Departamento Médico e de Perícia da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como requerido, o qual é 

naturalmente parte ilegítima, haja vista que a parte autora busca combater 

ato administrativo, de modo que aplica-se a regra do art. 37,§ 6º, da CF. 

Se a ação visa discutir ato praticado pela Assembleia Legislativa é o 

Estado de Mato Grosso o legitimado adequado. Intime-se a parte autora 

para, querendo, adequar o polo passivo, sob pena de extinção. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAGALHAES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: 

1000013-69.2018.8.11.0001. REQUERENTE: SIMONE MAGALHAES LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de um conjunto de três fardas para o serviço operacional e 

uma farda de representação informal, ou o fornecimento de ajuda de custo 

em 30% da remuneração dos anos de 2016 e 2017, com os valores 

atualizados de juros e correção monetária, a título de auxílio fardamento. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. DECIDO. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. A requerente não compareceu na audiência de conciliação, porém 

juntou atestado médico demonstrado a impossibilidade do comparecimento, 

assim, dispenso a audiência de conciliação, visto que o requerido também 

não compareceu. A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: 

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações. § 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 
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Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” A 

legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do 

fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida nos 

casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou similar, a aquisição do 

uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização 

pretendida. Neste sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO 

AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - 

POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO – 

PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – 

DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 

244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O beneficio ao fardamento concedido 

aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 

8.178/2006, no que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento - 

previsto na Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 

80-A (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)”. A decisão 

monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (AgR 46639/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015). Anoto que, nos autos nº 

155306/2014, a Relatora em seu voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não 

merece reforma a r. sentença (...). Pois, frisa-se, após a regulamentação 

do art. 80-A (4 de dezembro de 2006), a referida indenização passa a ser 

devida somente nos casos em que o fardamento obrigatório não seja 

gratuitamente concedido pelo Estado, e para provar a aquisição do 

fardamento competia ao autor proceder a juntada das notas fiscais 

atinentes à aquisição daquele. (...)” Destaco, portanto, a legalidade do 

recebimento do auxílio fardamento, no entanto, seu fornecimento deve se 

dar por meio da Corporação e, quando isso não ocorrer, o militar deve 

comprovar que despendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão 

do disposto no art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a 

Turma Recursal Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por 

este Juizado a respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – 

FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO 

PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os servidores militares do Estado de Mato Grosso 

têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que 

serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo 

FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não 

havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Ademais, a 

Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças da PMMT 

informa em documento de id n. 11287114 pg. 15 que foi instruído em 

processo único para todos os PMs da ativa o pedido de pagamento da 

ajuda fardamento, estabelecida pelo Artigo 129 da Lei Complementar n. 

555/14, razão pela qual o requerido já está tomando providências para 

conceder o auxilio àqueles que fizerem jus, inexistindo razão para a 

fixação da obrigação de fazer nesta lide. De outro lado, há pedido da 

requerente em danos morais, contudo, não restou demonstrado o dano e 

nem o direito da requerente em receber o auxílio fardamento, sendo que o 

requerido informa que está tomando providências para tanto. Os danos 

morais somente são cabíveis quando os fatos atinjam a sua reputação e a 

honra de forma incontestável, perante aqueles que constituem a sua 

coletividade, o seu círculo social, causando-lhe um prejuízo moral que 

deve ser devidamente reparado, o que não aconteceu no presente caso. 

Assim, como a requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe 

cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis 

que deveria comprovar os gastos despendidos com a aquisição do 

uniforme, improcede o pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos de fornecimento/pagamento do auxílio fardamento e de danos 

morais; e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, resolvendo 

o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. 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. 

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. Intimem-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: 1000383-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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: 

1000383-48.2018.8.11.0001. REQUERENTE: RICARDO DE ALMEIDA 

MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de 

Cobrança de Ajuda de Custo, proposta por RICARDO DE ALMEIDA 

MENDES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pois alega que foi 

submetido ao Conselho de Disciplina entre 05 de setembro de 2016 e 10 

de novembro de 2016, razão pela qual faria jus ao benefício de ajuda de 

custo. Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, 

contudo apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Passo ao julgamento. 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. Tem-se que o requerente é oficial da 

Policia Militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a cidade de 

Campo Verde-MT, por necessidade de serviço, conforme portaria n. 

10014/2017. Aduziu que muito embora tenha o direito de ajuda de custo, 

correspondente a um subsidio mensal, não recebeu esses valores. 

Preceitua a Lei Complementar 555/2014 o seguinte: Art. 130 A ajuda de 

custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, 

no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter 

exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de 

custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Pois 

bem, da leitura dos diplomas se extrai que a ajuda de custo se dá com a 

mudança de sede, o que ocorreu no presente caso, visto que o 

requerente foi transferido para a cidade de Campo Verde, por ordem do 
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Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme 

portaria n. 10014, publicada no Boletim do Comando Geral n. 1838 de 31 

de outubro de 2017. Ocorre que a ajuda de custo repassada ao 

requerente foi no valor de R$ 9.370,00, contudo seus proventos perfazem 

a quantia de R$ 22.790,52, nos termos do hollerith (documento n. 

11909106), perfazendo uma diferença de R$ 13.420,52 (treze mil 

quatrocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos). Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

Requerido a pagar à parte requerente, a título de ajuda de custo, a quantia 

de R$ 13.420,52 (treze mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e dois 

centavos), acrescido 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 data da citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data da determinação da mudança para Campo Verde, nos 

termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE, limitando o valor da execução ao teto 

dos Juizados Especiais. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000441-51.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ENILSON MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de 

Cobrança, proposta por Enilson Martins de Oliveira, em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, considerando que alega ter sido 

calculada a contribuição previdenciária sobre o subsídio do cargo em 

comissão do qual ocupava. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, contudo apresentou contestação. Considerando 

a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. 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. Infere-se que o 

requerente é servidor público lotado na Secretaria de Estado de Gestão - 

SEGES, e vem, desde 2007, exercendo cargo comissionado, alegando que 

lhe fora descontada a contribuição previdenciária também sobre o valor 

percebido pela função exercida, motivo pelo qual pugna pelo 

ressarcimento. Verifica-se da análise dos documentos de movimentação 

n. 12008338, através do cálculo aritmético, que o percentual da alíquota do 

tributo em questão (11% - onze por cento) tem incidido sobre o total dos 

proventos por ele percebido. Assim, considerando que a situação do 

requerente se adequa àquele descrita na Emenda Constitucional nº 

41/2003, tem-se que o desconto previdenciário não pode incidir sobre a 

função de confiança exercida. Com efeito, a Lei n.º 10.887/04, que 

disciplinou a matéria tratada na emenda constitucional, dispõe que: “Art. 4º 

- A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes 

da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição. § 1º - 

Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, 

os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 

excluídas: VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo 

em comissão ou de função de confiança”.(destaquei) A questão já está 

pacificada pelo eg. STJ, e definida no sentido de que, a partir da Lei nº 

9.783/99, não mais incide contribuição previdenciária sobre o valor 

recebido no exercício de cargo comissionado, já que, por expressa 

vedação constitucional, não é incorporável ao vencimento para fins de 

aposentadoria. Neste sentido tem sido o entendimento do STJ, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE 

CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É inadmissível Recurso Especial quanto à 

questão (art. 176 do CTN), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, 

a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 

211/STJ. 3. Relativamente ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada 

pela Corte local (de que apenas as parcelas comprovadamente sem 

natureza remuneratória por ocasião da aposentadoria estão desoneradas 

da contribuição previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu 

exame para compor a lide 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que 

não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1394751/RS, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/06/2011, DJe 10/06/2011). E ainda: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 

FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI 

LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do 

CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Da 

análise detida dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não 

analisou, sequer implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo 

Civil. 3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação 

local (Lei Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual 

n. 85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob 

pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF. 4. É assente nesta 

Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Não se 

afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições 

previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus 

proventos de aposentadoria. Logo, conclui-se, que procede o pleito do 

requerente, no sentido de que a contribuição previdenciária tenha por 

base de cálculo o montante total do que percebe do cargo efetivo, 

excluídas as parcelas que recebe em razão do exercício do cargo 

comissionado, porquanto não agrega a futuros proventos. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida 

na obrigação de restituir os valores calculados sobre a remuneração da 

função exercida, a título de contribuição previdenciária, referente ao 

período de janeiro de 2015 a janeiro de 2018, que perfaz a quantia de R$ 

4.838,43 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três 

centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a aposentadoria, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por corolário, declaro extinto 

o processo, com resolução do mérito, 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 

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 registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000448-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

JORINEIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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: 

1000448-43.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JORINEIA FERNANDES 

EVANGELISTA MENDONCA, GIANCARLO JOSE SANTANA 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 JORINEIA 

FERNANDES EVANGELISTA e GIANCARLO JOSE SANTANA, 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.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. I.II – 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Muito embora 

os requerentes não tenham comparecido na audiência de conciliação, a 

Senhora Jorineia justificou sua ausência em função de estar de plantão, 

razão pela qual deixo de aplicar os efeitos da contumácia, e considerando 

que os requeridos também não compareceram na audiência de 

conciliação, dispenso-a, e passo à análise de mérito. 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, tendo em vista a 

natureza vinculativa do edital e a imperatividade do princípio da separação 

dos poderes, há impedimento para 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 os pedidos formulados 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 registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/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 Numero do Processo: 

1003458-32.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TEMISTOCLES ALVES DE 

ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da diferença da 

verba indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 

8.754,98 (oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 366 de 594



princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

ausência de prova inequívoca, pois o requerente instruiu de forma 

satisfatória a ação, carreando à inicial conjunto probatório capaz de 

permitir a adequada apreciação do processo. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Policia Militar de Mato 

Grosso e, que em 21 de abril de 2014, foi promovido ao Posto de Major PM, 

consoante se infere do decreto n°. 2.287/2014, publicado no Diário Oficial 

do Estado nº 26270, página 7, em 11 de abril de 2014 (id.11228191), e, em 

consequência disso faz jus a diferença de auxílio fardamento em razão de 

sua promoção. Informa que a parte reclamada realizou o pagamento 

administrativo do auxílio fardamento no valor de R$ 7.807,68 (sete mil 

oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) conforme id. 

11228181 - Pág. 1, porém há de registrar que a Lei Complementar nº 

433/2011 (revogada, a partir de 01/10/2014, pela LC 541/14), a qual fixa o 

subsídio dos Oficiais e Praças da PMMT e do Corpo de Bombeiros Militar, 

permite conferir a verba pleiteada com base no menor subsídio do posto 

ou da graduação, sendo considerado o valor atribuído no mês da 

promoção do servidor militar. Com relação à regra de transição, aplica-se 

ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, consoante lei 

complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento. 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente 

ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para 

aquisição de uniforme”. Na espécie, restou incontroverso que o requerido 

realizou o pagamento da indenização em valor inferior, sem observar que 

no caso de Major, a indenização deve corresponder ao menor subsídio do 

seu posto ou graduação. É ilegal a concessão da indenização ao servidor 

público sem a observância dos limites fixados na lei instituidora. Destarte, 

entendo que faz jus o requerente à diferença entre o valor efetivamente 

pago (subsídio de 2.º Tenente) e o efetivamente correto (subsídio de 

Major), no montante de R$ 5.747,33 (cinco mil setecentos e quarenta e 

sete reais e trinta e três centavos). Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxilio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Este juízo, 

em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos 

aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Pois, a correção monetária será pela TR, 

na forma do art. 1º-F até a data de 25/03/2015 e após pelo IPCA-E e os 

juros da data da citação, observados os termos e condições fixados na 

decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870947/SE. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar para o reclamante TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO 

JUNIOR, a importância de R$ 5.747,33 (cinco mil setecentos e quarenta e 

sete reais e trinta e três centavos), referente à diferença do auxilio 

fardamento, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) desde o mês seguinte a 

promoção (ou seja, maio/2014 - id. 11228191 - Pág. 1) até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e juros de mora nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, desde a citação. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000839-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DILSON MACHADO DA SILVA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada DILSON MACHADO DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à 

contribuição previdenciária, descontada, indevidamente, sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2011 a 2016, no montante 

atualizado de R$ 1.295,79 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e 

setenta e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. 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. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 

71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para determinar: “a 

suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% 

devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva 

remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei 

Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares convocados para 

a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não 

se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a 

incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 

2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, 

não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata 

este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, 

por ocasião do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido 

segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS 

INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o 

autor, policial militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito 

da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação especial 

percebida por ter aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa 
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Corpo Voluntário de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na 

origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a 

luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta 

Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais 

princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a convocação de servidores 

militares ao retorno à atividade tenha sofrido inúmeras alterações 

legislativas, contata-se que a função exercida pelo militar reformado que 

retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e precário. Tal 

precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a Administração 

Estadual não permite que sejam auferidas vantagens próprias do pessoal 

da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI exercem uma função, não 

ocupando cargo público, por isso, em contraprestação ao trabalho 

desempenhado, percebem uma gratificação especial. Dessa feita, 

incabível a incidência de contribuição previdenciária e à saúde sobre 

referida gratificação. Precedentes.CUSTAS PROCESSUAIS - No tangente 

as custas processuais, mister atentar que as pessoas jurídicas de direito 

público devem arcar com as custas processuais pela metade, na forma do 

artigo 11, alínea a , em sua redação original, mormente porque através das 

Argüições de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e nº 70038755864, 

julgadas procedentes, restou declarada a inconstitucionalidade do texto 

que havia alterado o artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as 

disposições da Lei nº 13.471/10 que isentavam as Pessoas Jurídicas de 

Direito Público do pagamento de custas processuais. Desse modo, tendo 

em vista que se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual os 

ônus da sucumbência são imputados somente no juízo "ad quem", mister a 

condenação do réu ao pagamento das custas processuais pela metade. À 

UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O 

VOGAL JOSÉ ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2011 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 472,04 (quatrocentos e setenta e dois reais e quatro 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente DILSON MACHADO DA SILVA o valor de 

R$ 472,04 (quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2011 a 2014, a ser acrescido 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Fernanda Pontes 

de Andrade 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 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000856-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GALDINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(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 Numero do Processo: 

1000856-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO GALDINO DE 

MORAES REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada BENEDITO GALDINO MORAES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do 

valor referente à contribuição previdenciária, descontada, indevidamente, 

sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 

da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada 

prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no período de 2010 a 2016, no 

montante atualizado de R$ 2.080,82 (dois mil e oitenta reais e oitenta e dois 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. 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. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 

71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para determinar: “a 

suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% 

devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva 

remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei 

Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares convocados para 

a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não 

se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a 

incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 

2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, 

não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata 

este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, 

por ocasião do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido 

segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS 

INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o 

autor, policial militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito 

da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação especial 

percebida por ter aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa 
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Corpo Voluntário de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na 

origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a 

luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta 

Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais 

princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a convocação de servidores 

militares ao retorno à atividade tenha sofrido inúmeras alterações 

legislativas, contata-se que a função exercida pelo militar reformado que 

retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e precário. Tal 

precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a Administração 

Estadual não permite que sejam auferidas vantagens próprias do pessoal 

da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI exercem uma função, não 

ocupando cargo público, por isso, em contraprestação ao trabalho 

desempenhado, percebem uma gratificação especial. Dessa feita, 

incabível a incidência de contribuição previdenciária e à saúde sobre 

referida gratificação. Precedentes.CUSTAS PROCESSUAIS - No tangente 

as custas processuais, mister atentar que as pessoas jurídicas de direito 

público devem arcar com as custas processuais pela metade, na forma do 

artigo 11, alínea a , em sua redação original, mormente porque através das 

Argüições de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e nº 70038755864, 

julgadas procedentes, restou declarada a inconstitucionalidade do texto 

que havia alterado o artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as 

disposições da Lei nº 13.471/10 que isentavam as Pessoas Jurídicas de 

Direito Público do pagamento de custas processuais. Desse modo, tendo 

em vista que se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual os 

ônus da sucumbência são imputados somente no juízo "ad quem", mister a 

condenação do réu ao pagamento das custas processuais pela metade. À 

UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O 

VOGAL JOSÉ ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2010 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 1.130,34 (um mil cento e trinta reais e trinta e quatro 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente BENEDITO GALDINO MORAES o valor de 

R$ 1.130,34 (um mil cento e trinta reais e trinta e quatro centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2010 a 2014, a ser acrescido 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, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Fernanda Pontes 

de Andrade 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 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18, DE 13 DE DEZEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Eleida Acácia Mamede de Lucena, 

matrícula nº 6673, como Gestora Administrativo 3, na Central de 

Administração, no período de 14 de janeiro a 02 de fevereiro 201 9, em 

razão do usufruto de férias d o servidor Idenir Ferreira de Queiróz, 

matrícula nº 4957.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

Procedimento nº 212689/2018

Solicitante: Marcos Antônio Batista

Solicitada: Elizangela dos Santos Oliveira

Solicitado: Renato Ribeiro de Souza

Advogada dos Solicitados: Patrícia Rodrigues Soares - OAB/MT 23.146

 CERTIDÃO

CERTIFICO que por orientação, impulsiono os autos do procedimento acima 

epigrafado, no sentido de intimar a advogada dos solicitados Dra. 

PATRÍCIA RODRIGUES SOARES – OAB/MT 23.146 para que no prazo de 

05 (cinco) dias, junte ao procedimento a procuração dos seus 

patrocinados, sob pena de extinção do feito sem a respectiva 

homologação.

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2018.

Sebastião José de Queiroz Júnior

Gestor Judiciário do CEJUSC Rondonópolis

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102861 Nr: 1063-74.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHESAN IMPLEMEN.E MAQUI.AGRICOLA 

TATU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA 

- OAB:163340/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

59,45 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701205 Nr: 9183-23.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TSHIMITSU ISHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.475,71ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a 

guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804367 Nr: 16057-82.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS XAVIER RACHID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35752 Nr: 3-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, JOSAFA DE 

MELO CANOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT/8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

204,56 ao FUNAJURIS,e o valor de R$ 77,24 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435297 Nr: 3965-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARONI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

495,87 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700194 Nr: 8165-64.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA, RONALDO RAUL MANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 
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OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447020 Nr: 2202-75.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOÍSIO DE JESUS DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

376,46 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281267 Nr: 4707-88.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLEY FERNANDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neile Andrade Santos - 

OAB:5167

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

645,33 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 38,62 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410830 Nr: 6899-47.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MARIA DA SILVA, JOSIANA MARIA DA 

SILVA, JUCELINO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIDE MARIA DE 

ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.500,25 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.502,60 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445975 Nr: 1157-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CUSTODIA DA SILVA, NABBS JUNIOR DA 

SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CELIO ROSA DA SILVA, ALBECY 

ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA SILVA, ELIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA MESQUITA - 
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OAB:OAB/SP 206.337, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:OAB/MT 

14.431-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 77,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799561 Nr: 14193-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA HAVILÁ 

LTDA EPP, WALDIRENE ALVES PEREIRA FARIAS, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS, VALDIR ALVES PEREIRA, IGOR SIMÕES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOSA 

- OAB:14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

458,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 504,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729748 Nr: 10394-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:14.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 178,32 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822760 Nr: 3882-22.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO FERREIRA SOJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763677 Nr: 15213-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE 

EDUCACAO LTDA - EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL 

RONDONOPOLITANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 
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pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão de fls. 107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 4504-97.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES FILHO, LUIS ANTONIO LODI 

MORAIS, MARILE SOARES, MARCOS WURZIUS, JOAO BATISTA ALVES 

LOPES, ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA, ADEMAR WURZIUS, JOSE 

PEREIRA BRAGA FILHO, CELESTE BASSO VIEIRA, EDIMAR RODRIGUES 

SILVA, BRENER TAVARES FERNANDES, MARCOS VINICIOS RODRIGUES 

BRAGA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, ROBERTO SOARES, 

MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES 

ANTUNES, JOSE CRISTIN DE SOUZA, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 

JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT12434, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE MANGANARO 

PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - OAB:14.768-MT, PERICLES 

ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT, STELLA HAIDAR 

ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP, ZAID 

ARBID - OAB:MT/1822A

 (...)Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciado o desígnio primevo da parte embargante na reavaliação da 

matéria já apreciada na decisão, de tal sorte que inexistiu qualquer 

contradição ou omissão no decisum invectivado, entendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Desta feita, recebo e 

conheço o recurso, porém nego-lhe provimento.Em que pese tenha sido 

julgado improcedente o presente recurso não o visualizo, pelo menos 

neste momento, como manifestamente protelatório, razão pela qual deixo 

de aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º.Por 

fim, reportando-me à decisão constante de fls. 2.802/2.805, devolvam-se 

os autos à secretaria para as providências de sua alçada. 

Intimem-se.Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449947 Nr: 5127-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intima-se a parte executada para no prazo legal requerer o que é de 

direito face a Penhora e Avaliação de fls 170/172 .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 13020-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138.374/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 13020-47.2015.811.0003 – Código 796648

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

PARTE RÉ: SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA e ESPÓLIO DE 

OSVALDO CORREA e DIOMAR RODRIGUES MAGALHAES e RUBERVAL 

SILVEIRA VOLPE e CLEUZA BONATTO VOLPE e WALDYR ROSA ALVES 

e ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO CEZAR ALVES

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Tem-se que a autora possui o imóvel, um terreno 

para construção, com área de 300,00 Mts2, sob nº 20 da Quadra: 10, 

localizado à Rua Osvaldo Corrêa, bairro Jardim Paulista, Rondonópolis, 

Mato Grosso, inscrito no CRI de Rondonópolis sob a matricula nº 73.538, 

conforme documento, desde 20 de agosto de 1990, totalizando um prazo 

de, aproximadamente, 25 anos. O referido imóvel, cuja proprietária é a ré 

(conforme conta na certidão de registro juntada) se confronta pela frente 

com a rua "G" (atual Rua Oswaldo Corrêa), à direita com o lote 19 de 

propriedade de (Waldyr Rosa Alves), à esquerda com o lote 21 de 

propriedade do Sr. Osvaldo Corrêa, genitor da autora já falecido, onde a 

mesma reside atualmente com sua mãe Dra. Diomar Rodrigues Corrêa, e 

ao fundo com o lote 22 da propriedade de Roberval Silveira Volpe, 

conforme planta do imóvel e demais especificações. Desde que tomou 

posse do imóvel em 1190, que é anexo a residências de seus pais (lote 

22) que moram no local a mais de 40 anos, a autora o possui como se 

fosse a própria dona, construindo no referido imóvel muros anexando o 

imóvel a casa do seus genitores onde a mesma reside até hoje, e 

plantando ali várias árvores frutíferas, conforme fotos anexas (Doc.03), 

restando presente, dessa forma, o animus domini. A autora nunca sofreu 

qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que 

seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta durante 

todo esse tempo. Sabe-se que a autora, junto à sua família, estabeleceu 

no imóvel a sua moradia habitual, não possuindo a mesma nenhum outro 
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imóvel. Dessa forma, estando presentes todos os requisitos legais 

exigidos, a autora faz jus à presente ação.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Tem-se que a autora possui o 

imóvel, um terreno para construção, com área de 300,00 Mts2, sob nº 20 

da Quadra: 10, localizado à Rua Osvaldo Corrêa, bairro Jardim Paulista, 

Rondonópolis, Mato Grosso, inscrito no CRI de Rondonópolis sob a 

matricula nº 73.538.

 DESPACHO: “Vistos, etc. MARLENE RODRIGUES CORREA, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de 

Usucapião” em desfavor de SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Acolho a emenda a 

inicial de (fls.38/42). Considerando os documentos de (fls.34V/36 e fl.42), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita. Citem-se 

pessoalmente, com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome 

estiver transcrito o imóvel, bem como os confinantes nos endereços 

declinados, e por edital, com prazo de (30) trinta dias, os interessados, 

ausentes incertos e desconhecidos. Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram. Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 08 

de dezembro de 2015. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível ”.

Rondonópolis - MT, 14 de dezembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701160 Nr: 9138-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME, BALTAZAR 

SILVEIRA PEREIRA JUNIOR, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 165, no qual requer 

prazo para localização de bens, impulsiono os autos para intimação do 

advogado do exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 

de direito, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721805 Nr: 2826-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA, VERA ALVES SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NOBREGA CUNHA, JOSIANE FADONI 

GATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n º 2826-56.2013

Ação: Usucapião

 Autores: João Batista de Lima e Outra

 Réus: Rubens Nobrega Cunha e Outra

 Vistos, etc...

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 07 de fevereiro 

de 2009, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 05/novembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42934 Nr: 1211-71.1989.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA, 

LUIZ CARLOS DA SILVA NOBREGA, JOEL FERREIRA, DERCI ALVES 

ROMANO, MARIA DE LOURDES DE FERREIRA, SANDRA REGINA 

CARDOSO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714445 Nr: 9651-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS N.º 9651-50.2012.811.0003 - Código 714445

 ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JONATHAN ALVES SILVA

PARTE RÉQUERIDA: RODRIGO MOREIRA BATISTA

INTIMANDO: Rodrigo Moreira Batista, Cpf: 70023196122, Rg: 6258745 SSP 

GO , brasileiro(a), solteiro(a), vendedor ambulante, Endereço: Rua Pogubá, 

1000, Bairro: Vila Goulart, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado, para, no prazo de quinze (15) 

dias cumprir a obrigação e efetuar o pagamento no valor de R$ 10.616,26 

(dez mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), sem a 

incidência da multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475, "J" 

do Código de Processo Civil. Foi fixado os honorários advocatícios, em 

caso de descumprimento da obrigação, nos termos do petitório de fls. 

89/92.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc... JONATHAN ALVES SILVA DELMONIS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Indenização por Danos Morais’ que moveu em desfavor de RODRIGO 

MOREIRA BATISTA, postulou às (fls.89/92), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso 

IV do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 
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dê-se vista à Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta em 

(15) quinze dias (artigo 525, CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

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.

 Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786794 Nr: 8922-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELICIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s)

 BAIRRO: Jardim Atlântico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811298 Nr: 18345-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE JESUS, ERENY VIDAL DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON PEU DA SILVA, MARIA FERRAZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

DILIGÊNCIA(S): 02 Diligência(s)

 BAIRRO: Centro

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007677-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE GUIMARAES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: CENTRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009337-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI MARTINS JARDIM - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1009337-77/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, sobrevindo pedido de assistência 

judiciária, que Arlei Martins Jardim – EPP, move em desfavor de 

Associação Brasileira de Apoio aos Transportadores – ASBRAT, 

devidamente qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Intime-se a parte autora, para que, 

emende à inicial no prazo de (15) quinze dias, carreando documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 e 485, I, do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis - MT, 15 de 

outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007827-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

EDNA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silmar (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007827-29/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Usucapião Extraordinário, sobrevindo pedido de citação, que Antônio 

Carlos de Souza e Edna Alves de Souza, move em desfavor de Silmar 

Martins Arruda e Janete Arruda, devidamente qualificados nos autos. 

Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. 

Intime-se a parte autora, para emendar à inicial no prazo de (15) quinze 

dias, carreando documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), juntando também, os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, quais sejam, o 

contrato citado na exordial em (fl.06 – ID 15353637) eis que ausente, em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes do artigo 321 e 485, I, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis - MT, 15 de outubro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005661-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS NUNES MARTINS NETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da certidão ID 15990896.
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003706-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS FABRI (AUTOR(A))

CIBELE TELLES DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AZAMBUJA LTDA - ME (RÉU)

CARLOS ROBERTO MICHELINI (RÉU)

CASSIO JULIAN MASSIGNAN (RÉU)

EDUARDO TADEU PIRES (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para fornecer endereço atualizado da parte requerida , face a 

devolução de correspondência ID 11373230.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005532-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO (RÉU)

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca do termo de audiência ID 15820145, bem como das 

correspondências devolvidas Ids 15814488,15814850 e 15814860.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004776-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS MENACHO & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004776-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS MENACHO & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA COSTA (AUTOR(A))

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Barbosa e Esposa (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA COSTA (AUTOR(A))

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Barbosa e Esposa (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/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: 1000788-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REIS PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REIS PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009058-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

LUCIMAR RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

MARIA APARECIDA BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

CAIRO BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

Outros Interessados:

CHARLES DE FREITAS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

SHELMA DE FREITAS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALTER LUIZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEOVA PRUDENTE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

REGIA DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca das DEVOLUÇÕES DE CORRESPONDÊNCIAS IDS 

12163744E 12193905

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012760-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, CONSIGNO 

que, o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento 

de Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005603-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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))

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/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, 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: 1002677-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 1002677-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002351-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA TOLEDO SODRE (AUTOR(A))

ANTONIO VICTOR TOLEDO SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERI DIAS (RÉU)

NILZA BARROS DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA INÊS DA SILVA PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA REIS VIEGAS LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSSARA LEMOS BORCHARDT (TERCEIRO INTERESSADO)

AUGUSTA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIO MONTEIRO LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA ID 16312164, para seu devido cumprimento, VIA 

PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI, tendo em vista a implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708880 Nr: 3771-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO 

TEIXEIRA, CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, conforme r. decisão 

de fl.173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729460 Nr: 10139-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARQUES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.116, 

bem como de informações de fls.117/119, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297116 Nr: 11966-03.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449032 Nr: 4212-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA ME, LUCIANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar sobre folhas 91/94, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86876 Nr: 22305-60.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON EDUARDO JOANINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS TROUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar sobre folhas 103/106, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733983 Nr: 13867-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fls.53/54, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417975 Nr: 429-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILY SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:OAB/MT14099

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 295/297, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384854 Nr: 12994-64.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEO SIRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRDES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALGNEY DE OLIVEIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 378 de 594



OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

indique bens passíveis de penhora em 10 (dez) dias, conforme r. decisão 

de fl.134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811430 Nr: 18367-61.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME, VIVIANY 

FERREIRA NOBRE DIAS, IRIMAR RODRIGUES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 104/109, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297791 Nr: 542-27.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SIMPLICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:15.890/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fl.100, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411964 Nr: 8071-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CRISOSTOMO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DE GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da decisão de fl.64, bem 

como, para que manifeste acerca das informações de fls.65/66, no prazo 

legal, requerendo, para tanto o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400687 Nr: 14176-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARRA DA FONSECA, MARINA 

MENDONCA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da decisão de fl.111, bem 

como, para que manifestem acerca das informações de fls.112/114,no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439913 Nr: 8580-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER, CECILIA RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123, SANDRO RAFAEL BONATTO - OAB:22788/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da decisão de fls.245/246, 

bem como, para que manifestem acerca das informações de fls.247/248, 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442629 Nr: 11297-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA, JOSE EMILIO 

DE ITOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar sobre folhas 124/125, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709793 Nr: 4733-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE LIMA ME, ROSINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.167/168, 

bem como de informações de fls.169/170, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730910 Nr: 11548-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P DE SOUZA & CIA LTDA, REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fl.99/100, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750141 Nr: 7826-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fls.117/118, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. Julian Davis de Santa Rosa, advogado 

da Petrobrás Distribuidora, acerca da r. Decisão de fls.371/372.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007741-58.2018.8.11.0003

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:

JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000543-67.2018.8.11.0003

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:

RAEL DA SILVA AGUIAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODOLFO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000609-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA DE ALMEIDA PIRES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007960-08.2017.8.11.0003

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:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008425-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004944-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA INGRID DE ABREU LOPES - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009910-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

JOAO RODRIGUES DIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 
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Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010568-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS, ID. 16741617, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004110-43.2017.8.11.0003

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:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO ID. 

16754092, BEM COMO 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003333-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008660-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003113-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYARA FERNANDA DOS REIS FREDDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004732-59.2016.8.11.0003

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:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013155-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009701-83.2017.8.11.0003

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:
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ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

WB MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça id. 13009796, bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS SARTORI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012706-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012578-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012583-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COLOMBOMETAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZALNIR CAETANO JUNIOR OAB - PR37059 (ADVOGADO(A))

SERGIO DA CRUZ OAB - PR37085 (ADVOGADO(A))

ZALNIR CAETANO OAB - PR39457 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

WILTON OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GAIVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGUES SUZUKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA PEREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SCARLAT RODRIGUES SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001575-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (RÉU)

JOARES BERTHOLDO - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 
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estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-49.2017.8.11.0003

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:

JOAO DAMASCENO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIVINO PINHEIRO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005787-45.2016.8.11.0003

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:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARNI ALMEIDA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

RONDO DROGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NATAL LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca das certidões do Oficial de Justiça ids. 15183965 e 15183848, bem 

como, providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido 

este prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001481-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SANDRA VIEIRA ALVES DIB (CONFINANTES)

JANAILSON RAMOS DOS SANTOS (CONFINANTES)

MARLUCIA FIALHO GARCIA FLORENTINO (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL, BEM COMO PARA, NO MESMO PRAZO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A DEVOLUÇÃO DOS ARs, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CETELEM 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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE A 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ID. 16741717, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NARIA LUCIA ALVES DA SILVA OAB - 559.341.021-68 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DO DESPACHO ID. 15720509 E 

DOCUMENTOS PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004451-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS, 

CUJO VALOR É CALCULADO PELO PRÓPRIO SISTEMA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Código nº 819659

Vistos etc.

Observa-se que o objeto da presente demanda cinge-se no pedido de 

declaração de inexistência de débito e ressarcimento de danos.

 Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira sustenta a 

existência de relação jurídica entre as partes.

Dessa forma, converto o julgamento em diligência e determino que o 

demandado traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato de 

financiamento de crédito pessoal firmado com o autor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Código nº 819659

Vistos etc.

Observa-se que o objeto da presente demanda cinge-se no pedido de 

declaração de inexistência de débito e ressarcimento de danos.

 Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira sustenta a 

existência de relação jurídica entre as partes.

Dessa forma, converto o julgamento em diligência e determino que o 

demandado traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato de 

financiamento de crédito pessoal firmado com o autor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734896 Nr: 14611-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº 734896

Vistos etc.

I – Considerando que a credora não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes ao devedor, defiro o pedido formulado à fls. 166, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome do mesmo.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735669 Nr: 15180-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377

 Vitos etc.

Defiro, parcialmente, o pedido formulado pela credora. Determino o 

bloqueio para transferência do veículo descito à fls. 129.

Para a efetivação da penhora e remoção do automotor, deverá o 

exequente indicar seu atual paradeiro.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714735 Nr: 9965-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM EVENTOS LTDA, JOSILENE NUNIS DOS 

SANTOS, ALAIR FERREIRA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código nº 714735)

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que os devedores foram citados por 

edital e deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição dos 

embargos, conforme se vê à fls. 42.

O artigo 72, II, do CPC estabelece que:

“Art. 72 - O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado.”

 Registra-se, ainda, que a questão já se encontra sumulada pelo e. STJ, 

com a edição da Súmula 196, senão vejamos:

“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, 

será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos.”

Dessa forma, objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades 

dos atos processuais, nomeio a Curadora Especial na pessoa 

representante da Defensoria Pública que atua junto à Terceira Vara Cível 

nesta Comarca, aos revéis citados por edital.

Ante o manifesto desinteresse da credora à fls. 77, proceda a baixa da 

restrição existente nos veículos à fls. 74, com a utilização do sistema 

Renajud.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807617 Nr: 17218-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código nº 807617)

Vistos etc.

I – Tendo em vista que trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, proceda a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a utilização do 
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Sistema SERASAJUD, observando o valor do débito à fls. 56.

II – Antes de apreciar o pedido constante no item “c” à fls. 55, determino a 

consulta junto ao Sistema Renajud na forma determinada à fls. 50.

III - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 498-13.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CANDIANE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELIO BORGES DE FARIAS, 

MARIA HELENA DE FRANÇA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 102384.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 402/407 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda do executado dos últimos 03 (três) anos, cujas informações 

deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e sua consulta 

somente se dará em cartório, preservado o sigilo das informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 344596 Nr: 274-02.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A R DA PAIXAO - ME, CARLOS ANTONIO 

RIBEIRO DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CD. PROC. 344596

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 283/285 para a realização da pesquisa 

com utilização do sistema RenaJud e o bloqueio de transferência de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados.

II – Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor para 

manifestação.

III – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386256 Nr: 11-96.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NAZARIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 386256

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome do devedor, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado via ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426718 Nr: 8865-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI, ODELIR 

ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 426718

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome dos devedores, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime os executados via ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711210 Nr: 6208-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIRE MARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 711210

Vistos etc.

I – O exequente pretende que seja oficiado à Receita Federal para 

obtenção das 03 (três) últimas declarações do imposto de renda da 

executada, o qual indefiro. Entretanto, defiro a consulta mediante pesquisa 

via Sistema InfoJud buscando tais informações do imposto de renda da 

devedora, bem como a realização da pesquisa com utilização do sistema 

RenaJud, sendo efetivado o bloqueio de transferência dos veículos por 

ventura existentes em nome da parte executada.

II – Vindo aos autos as informações, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservando o sigilo das 

informações.

 IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719525 Nr: 571-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BARROS DE AVILA E CIA LTDA, 

RUBENS BARROS ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 719525

Vistos etc.

I – O exequente pretende que seja oficiado à Receita Federal para 

obtenção das 03 (três) últimas declarações do imposto de renda dos 
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executados, o qual indefiro. Entretanto, defiro a consulta mediante 

pesquisa via Sistema InfoJud buscando tais informações do imposto de 

renda dos devedores.

II – Vindo aos autos as informações, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservando o sigilo das 

informações.

 IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711622 Nr: 6642-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHEZ & MARTINS LTDA, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS 

LTDA, F. G. VIEIRA MACHADO - EPP, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS - 

OAB:13245-A, JOSE EDUARDO BENES INACO - OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código nº 711622

Vistos etc.

Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome dos 

devedores, formulado pela credora à fls. 247.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação, na forma requerida 

à fls. 237/239, conforme se vê à fls. 259, defiro o pedido de levantamento 

do crédito exequendo, devendo serem observados os dados bancários 

informados à fls. 265.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 8841-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MALVEZZI LTDA ME, MAURICIO 

MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Código nº. 700869.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 404, para realização da 

pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista a exequente.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440396 Nr: 9063-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE BAMINGER OLIVEIRA ME, 

VALDIRENE BAMINGER OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 (Código nº 440396)

Vistos etc.

I – Defiro a tentativa de localização de bens, em nome da devedora, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada e o exequente, na pessoa de seus patronos 

constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438548 Nr: 7215-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO RAUBER, LIDIA CARMELITA RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AVELAR DOS SANTOS, MARIA ALICE 

AVELAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 Código nº. 438548.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelos exequentes à fls. 298/299, para realização 

da pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista aos exequentes.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428604 Nr: 10681-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIN TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 CD. PROC. 428604

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 310/311 tão somente para a realização 

da pesquisa com utilização do sistema RenaJud e o bloqueio de 

transferência de veículos por ventura existentes em nome da executada.

II – Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor para 

manifestação.

III – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779454 Nr: 5968-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C LIMA EPP, EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5431

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Deixo de condenar os 

requeridos na obrigação de fazer, vez que as providências requeridas na 

exordial já restaram implementadas. Sem custas e honorários vez que 

incabíveis na espécie. Pelas mesmas razões, determino a baixa junto ao 

sistema Renajud, dos veículos Placas NPF 2925 e NPF 2905. Transitada 

em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis/MT, 09 de novembro 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726766 Nr: 7676-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia da requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pela 

autora. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida e determino o 

desbloqueio do bem pelo sistema Renajud. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446300 Nr: 1482-11.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SAMUEL VIDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia do demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Determino a baixa da restrição sobre o veículo, acaso 

necessária. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 

09 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815617 Nr: 1435-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 CD. PROC. 815617

Vistos etc.

I – Considerando a petição e documentos constantes à fls. 183/188, defiro 

o pedido do autor para a baixa da restrição efetivada pelo sistema 

RenaJud à fls. 68 sobre os veículos sob as placas NPH 5895, NPH 8355, 

NPH 6965 e NPH 6465.

II – Ato contínuo, intime a instituição financeira credora para promover o 

regular andamento do processo, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

III – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720942 Nr: 1972-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS (AUTO SOM), LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 720942Vistos etc.1.0 - DA PETIÇÃO E DOCUMENTO À FLS. 

110/111Considerando que a petição e documento à fls. 110/111 não 

guarda relação com o presente feito, determino o seu desentranhamento e 

entrega ao seu subscritor.2.0 - DO PEDIDO À FLS. 108 e 112Trata-se de 

ação de busca e apreensão movida por COOPERATIVADE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT contra L C DA SILVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS e 

LUIZ CARLOS DA SILVA, pretendendo a satisfação de seu crédito ou 

apreensão do veículo automotor dado em garantia fiduciária.Deferida a 

liminar de busca e apreensão do veículo, os demandados não formam 

localizados, tampouco, o bem alienado fiduciariamente.Resta, pois, 

patente, a dificuldade de localização do veículo e dos réus.O impedimento 

judicial de circulação possibilita a apreensão do bem, o que se coaduna 

com o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo haver reposta 

estatal condizente com as barreiras erguidas pelos requeridos para o 

cumprimento da decisão judicial.Concluo, assim, que a restrição de 

circulação de veículo, por meio do Sistema Renajud, é a medida adequada, 

vez que restou comprovada a dificuldade de localização de bem.Nesse 

sentido(...)Isto posto, determino o lançamento de restrição judicial de 

circulação do veículo descrito às fls. 05-verso, por meio do Sistema 

Renajud.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 09 de 

novembro de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824730 Nr: 4528-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA 

CAMARGO ME, JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA 

DILIGÊNCIA DO SR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA COMPARECEREM À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 28.01.2019 ÀS 

15H20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 11809-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE BARBOSA RONDON, 

DEUSANIR HENRIQUE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 63260

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções entre os 

dias 12 a 17 de dezembro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar todas as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 24 de janeiro de 2019 às 15h00, mantendo 

as cominações às fls. 355.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 06 de dezembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013109-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BALBINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013109-48.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIANA BALBINO DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 10:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013263-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL NOVAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013263-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOVENIL NOVAES DOS SANTOS RÉU: ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013267-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAFFO (RÉU)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013267-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): KATIA REGINA MARQUES DE SOUZA RÉU: RODRIGO GAFFO 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

19 de fevereiro de 2019, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013541-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013541-67.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUNIOR ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: EUCATUR 

EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISMO LTDA Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013498-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

ROBSON CLEBER DO AMARAL (EXECUTADO)

ROBINHO TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013498-33.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP EXECUTADO: 

ROBINHO TRANSPORTES EIRELI - EPP, ROBSON CLEBER DO AMARAL, 

WILSON FERREIRA DE LIMA Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). 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). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013156-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRICAP COMÉRCIO DE MIÚDOS E CARNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013156-22.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRICAP COMÉRCIO DE MIÚDOS E CARNES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Vistos e examinados. Designo audiência de instrução para o dia 11 de 

abril de 2019 às 15:00 horas. Comunique-se o juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013484-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NETO VIEIRA DE BARROS (AUTOR(A))

HILMA XAVIER RODRIGUES (AUTOR(A))

ALIRIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

AURISTELA VARJAO BALBUENO (AUTOR(A))

SILVERIO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

JORCELINA SANTOS SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

JUAREZ SIENA (AUTOR(A))

EDITH PINHEIRO SCHRAMME (AUTOR(A))

SENY MARIA DE ARAUJO ARAGAO (AUTOR(A))

DANIEL DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

JOSEFA EMIDIO GUIMARAES (AUTOR(A))

CANUTO DE GOIS (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SOUZA NEVES (AUTOR(A))

EROTILDES MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

VILMAR CARDOSO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013484-49.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DOS SANTOS, HILMA XAVIER RODRIGUES, MANOEL 

NETO VIEIRA DE BARROS, DANIEL DA SILVA CORREA, SENY MARIA DE 

ARAUJO ARAGAO, AURISTELA VARJAO BALBUENO, JOSEFA EMIDIO 

GUIMARAES, JUAREZ SIENA, PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA, 

SILVERIO MARTINS DA SILVA, EROTILDES MARIA DA SILVA, MARIA DAS 

GRACAS DA CONCEICAO SOUZA NEVES, VILMAR CARDOSO GOMES, 

ALIRIO RODRIGUES DE SOUZA, CANUTO DE GOIS, EDITH PINHEIRO 

SCHRAMME, JORCELINA SANTOS SOUZA RODRIGUES RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de Fevereiro de 2019, 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 dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOEL DOS REIS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE CARDIM ALVES MARTHA OAB - SP288123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA (RÉU)

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB - AL6638 (ADVOGADO(A))

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003937-53.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOEL DOS REIS SALES, GERACINA BATISTA DE SOUZA RÉU: 

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA, FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos e examinados. Transitado em julgado a 

condenação, o requerido efetuou o depósito dos valores que entendia 

suficientes para a quitação da obrigação (id. 15211319). A parte contrária, 

por sua vez, manifestou-se pelo levantamento dos valores depositados e 

prosseguimento do feito para a execução de valores remanescentes que 

entende fazer jus, alegando que o depósito efetuado foi insuficiente para 

a satisfação da obrigação (id. 15954698). Autorizo o levantamento dos 

valores depositados(R$6.907,10 e atualizações), vez que trata-se de 

quantia incontroversa, devendo ser observada a conta bancária indicada 

pelo solicitante (id. 15954698), bem como o instrumento de id. 3255555. 

DEFIRO o pedido de prosseguimento do feito para cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil. 

Promovam-se as anotações e alterações necessárias. Intime-se o 

devedor, para cumprir com o pagamento do saldo remanescente indicado 

pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado, o valor 

remanescente será acrescido de multa de dez por cento e honorários 

advocatícios no mesmo percentual. Não sendo atendida a intimação para 

pagamento, determino que a Sra. Gestora certifique a inércia do 

executado nos autos e providencie a expedição de mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º do CPC). 

Havendo requerimento de penhora on line, tornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido formulado. Intimado para realizar o pagamento 

dos valores remanescentes, poderá o devedor apresentar impugnação no 

prazo do artigo 525 do CPC. Apresentada tempestiva impugnação, 

impulsione-se o feito para que, querendo a parte contrária manifeste-se 

sobre a mesma no prazo legal. Expeça-se o competente alvará, nos 

termos da CNGC/MT (R$6.907,10 e atualizações). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013156-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRICAP COMÉRCIO DE MIÚDOS E CARNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO OAB - MS11429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON VIEIRA LOUBET OAB - MS4899-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para no prazo de 05 dias, recolher as custas e taxas 

judiciais, referentes a distribuição da Carta Precatória, bem como acerca 

da designação de audiência de instrução que se realizará no dia 11/04/ 

2019, às 15:00 horas. Registro aos patronos que deverão se atentar ao 

disposto no aput do art. 455 do CPC, a saber:"Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013549-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

ALDEIR LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA DOS ANJOS ARAUJO (AUTOR(A))

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMIKO CYOIA DENARDI (AUTOR(A))

LUCIANA BENEDITA CLAUDINO (AUTOR(A))

CECILIA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

VILSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

MARLUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ILCA GARCIA LEITE (AUTOR(A))

CLARICE FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

ERLIANE TEREZINHA SAUER (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

VITALINA PEREIRA PATRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013549-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VITALINA PEREIRA PATRICIO DA SILVA, VILSON LOPES DA 

SILVA, LUCIANA BENEDITA CLAUDINO, EMIKO CYOIA DENARDI, ERLIANE 

TEREZINHA SAUER, CLARICE FERREIRA DA CRUZ, MARIA ILCA GARCIA 

LEITE, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS, VALDEMIR ALVES DOS 

SANTOS, ALDEIR LEITE BARBOSA, MARIA APARECIDA LEITE BARBOSA, 

MARIA DOS ANJOS ARAUJO, EULINDA PIRES DE SOUZA, MARLUCIA DA 

SILVA, CECILIA ALVES BARBOSA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Por fim, assento que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Cite-se a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013527-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DASCALAKIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013527-83.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: JOAO DASCALAKIS JUNIOR Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial Recebo a inicial. Fixo, desde já, honorários advocatícios 

no patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). 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). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1012962-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012962-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

RONDONÓPOLIS RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de Ação Civil Pública, na 

qual o Ministério Público pugna pela suspensão da cobrança das 

mensalidades dos alunos do curso de direito até que a parte requerida 

cumpra a obrigação em promover a realocação das turmas, de forma que 

não ultrapasse a 50 (cinquenta) alunos por sala. Entretanto, analisando a 

documentação apresentada, extrai-se que todo o conteúdo probatório se 

refere ao ano de 2016, de modo que não e possível comprovar que a 

situação persiste até os dias atuais. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que comprove que a situação da superlotação das salas de aulas 

persiste até a presente data, sob pena de indeferimento da antecipação 

de tutela, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que não há prejuízo no 

momento aos alunos, em virtude do período de férias escolares. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013492-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISIOLI LUIZ PISSAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013492-26.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS MACHADO REQUERIDO: DISIOLI LUIZ 

PISSAIA Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013522-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DOURADO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALEX HILDENBRANDT (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013522-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JONES DOURADO DE ARAUJO RÉU: ALEX HILDENBRANDT 

Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013526-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE SOUZA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013526-98.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: HENRIQUE DE SOUZA SANTANA Vistos e examinados. I – 

Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). 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). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013465-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LELIS FERREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013465-43.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO LELIS FERREIRA SANTANA 

Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas, 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. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013583-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FARAH (AUTOR(A))

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013583-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIAS FARAH, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH 

RÉU: ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA Vistos e Examinados. 

Certifique-se a tempestividade dos embargos. Intime-se a parte autora 

para que proceda à juntada de cópia de declaração de imposto de renda, 

referente aos últimos 03 (três) exercícios, sob pena indeferimento da 

assistência judiciária gratuita. Transcorrido o prazo in albis, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815995 Nr: 1552-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO GONÇALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FOLHAS RETRO QUE NOTICIAM O 

DEPÓSITO DE VALORES PELA REQUERIDA..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877693 Nr: 9452-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI OLIVEIRA, BRASIL CAMINHÕES 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 11.627, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

FL. 50, NOS TERMOS SEGUINTES:"Certifico que, em diligencia fiquei 

impossibilitado de proceder com o cumprimento do mandado face nos 

mapas que tive acesso, bem como Prefeitura com om Sr. Edio e vários 

colegas não obtendo êxito na localização do Recanto Elias Farah . 

Neirivaldo dos Santos Pereira mat. 5756"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842792 Nr: 9296-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 392 de 594



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FL. 120, NOS TERMOS 

SEGUINTES:"Certifico ainda, que NÃO foi possível efetuar a PENHORA dos 

veículos Triton GLX placas OAS-9681 e Ford Fusion 2007/2008 placas 

IOH-7180, uma vez que não obtive êxito em localizá-los pessoalmente para 

tanto, sendo que o devedor alegou que eles já teriam sido vendidos há 

muito tempo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707212 Nr: 1974-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, MARILDA MOREIRA 

RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DE FL. 119, NOS TERMOS SEGUINTES :"Certifico que 

a Central de Mandados devolveu o mandado de fls. 118, sem cumprimento, 

alegando que a guia de recolhimento de diligência não foi paga. Certifico 

ainda, que tendo em vista que nos autos encontra-se o comprovante de 

recolhimento da referida guia, esta servidora entrou em contato com a 

Gestora da Central de mandados e pela mesma foi dito que ao digitar, no 

sistema, o número da guia consta que a mesma não foi recolhida."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO BRADESCO S.A, HAMILTON 

GLUECK ENGENHARIA LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA 

RAMOS CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, AURELIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, BRUNO KURZWEIL 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, João de Souza Salles 

Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, RICARDO 

ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE RECEBIMENTO DO NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AUTOS N.º 14399-23.2015.811.0003 CI: 799988

ESPÉCIE: Recuperação Judicial

PARTE REQUERENTE: LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN

ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, OAB/MT 7.680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 

5.222.

NOTIFICANDO: CREDORES, TERCEIROS INTERESSADOS E ADVOGADOS.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Dr. João de Souza Salles Junior, OAB/MT 

6.716

FINALIDADE: FAZ SABER aos que do presente edital tomarem 

conhecimento que foi apresentado e recebido por este juízo o PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL dos recuperandos Luciana Fischer e Guilherme 

Augustin em “Recuperação Judicial”, encartado às fls.3593/3666, nos 

autos acima especificados; sendo fixado o respectivo prazo para o 

oferecimento de objeções em 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllenna Alves Silva, 

estagiária de Direito, digitei.

Rondonópolis - MT, 14 de dezembro de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411107 Nr: 7167-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FATIMA BALBINOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OSNI DE SOUZA BUENO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a 

suspensão da CNH (carteira nacional de habilitação) do devedor, 

objetivando compelir o mesmo a cumprir suas obrigações.

 Em que pese a nova sistematização trazida pelo art. 139, IV, do 

CPC/2015, deve-se ponderar que a apoio estrutural do ordenamento 

jurídico é a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, XV, assegura o 

direito de ir e vir. Desse modo, entendo que o deferimento de tal medida 

afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

 Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de fls. 160/161, por se tratar de 

medida extrema e excepciona.

 Nesse sentido:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV, DO CPC. 

SUSPENSÃO DA CNH COMO FORMA DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA 

DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. 1. Muito 

embora a redação do art. 139, IV, do CPC, a medida requerida pela 

agravante, de suspensão da CNH e de cartões de crédito do devedor, não 

se justifica e não é expressamente autorizada pelo dispositivo de lei. 2. 

Medida drástica e excepcional, injustificada no caso concreto. 

Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078280997, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 21/11/2018)

 Intime-se a parte interessada para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817389 Nr: 2005-47.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA, NANCI APARECIDA 

GEROLIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR C. F. VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte autora, a fim de providenciar o endereço para citação do 

requerido, no prazo legal.

 Com a vinda, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451251 Nr: 6431-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, 

RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 . Deste modo, procede a alegação de impenhorabilidade invocada pela 

executada, devendo ocorrer a liberação dos valores, vez que inferior a 40 

(quarenta) salários mínimos. Nesse sentido:(...)– IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos 

e salários, ressalvadas às hipóteses de execução de prestações 

alimentícias. Inteligência do inc. IV, e do §2º, do art. 649, do CPC. De igual 

forma, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do 

art. 649, X, do CPC. Ambas as vedações encontram respaldo na proteção 

ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa 

humana”. (Ap, 72226/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, Data da 

publicação no DJE 28/11/2013).Isto posto, DEFIRO o pedido de fls. 

139/140. Expeça-se o necessário para restituição da quantia à Ramide de 

Fátima. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402572 Nr: 16102-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA MARIA DIAS, ANA VITORIA DIAS 

COSTA, JOAO MAURICIO DA COSTA, DARIO MOREIRA MENDES, AGENOR 

EVARISTO DIAS, MARIA JOSE MOREIRA, RAIMUNDA MARTINS DIAS, 

ZELITA COSTA DIAS, JOSE EVARISTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB-MT10.081

 Vistos e examinados.

 Para o advogado, nomeado curador especial dos revéis citados por edital, 

arbitro honorários no valor de R$2.500,00 a serem pagos pelo Estado.

 Ilustro:

 “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. 

EQUIPARAÇÃO A DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. VALOR 

ARBITRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM ARBITRADOS. - 

Verificada a existência de certidão comprobatória de efetiva e regular 

atuação do advogado na condição de defensor dativo ou curador 

especial, deve o Estado efetuar o pagamento dos honorários judicialmente 

arbitrados em seu proveito. - O arbitramento dos honorários de curador 

especial e defensor levará em conta a complexidade do trabalho 

desenvolvido, a avaliação do grau de zelo do profissional e o valor 

econômico da demanda, em observância aos parâmetros estabelecidos no 

§ 2º do artigo 22 da Lei 8.906 /94 e no artigo 20 do Código de Processo 

Civil”. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10071140007221001 MG (TJ-MG) - 

Data de publicação: 14/08/2015).

 Expeça-se a certidão comprobatória de efetiva e regular atuação do 

advogado na condição de curador especial.

 Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764268 Nr: 15460-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO REESE HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. Cumpre ao Autor promover citação válida do Réu e, 

para tanto, tem o ônus processual de indicar o endereço correto nos 

autos. 2. Uma vez transcorrido in albis o prazo concedido ao Autor para 

promover a citação do Réu, entende-se por caracterizada a ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, 

justificando sua extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação 

desprovida.”Isto posto, considerando que a parte autora não forneceu 

(nos 04anos pelos quais o feito já arrasta-se) o endereço correto para a 

citação da parte requerida, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas, 

arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 905701 Nr: 7017-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOBRASSAN LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

JOSELITO ARLINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 Vistos e examinados.Trata-se de embargos a execução ajuizado por 

SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA-EPP e JOSELITO ARLINDO 

CORREA em face de GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. 

Anteriormente à análise do pleito de gratuidade da justiça, intime-se a parte 

autora para que junte cópia da declaração de imposto de renda referente 

aos 3 (três) últimos exercícios, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento.(...))Após, conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345739 Nr: 1224-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/, WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - OAB:93133

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Defiro a expedição de Ofício ao Banco do Brasil.

 Em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

manifeste-se a parte contrária se há interesse e após, conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701017 Nr: 8995-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BISPO EPP, EDSON BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Cumpra-se o despacho de fls. 163.

 Oficie-se ao Detran, solicitando informações acerca da alienação 

fiduciária existente no veículo NJD 6276.

 Expeça-se o necessário que o caso requer.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811253 Nr: 18332-04.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - 

OAB:19322-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

O feito foi sentenciado.

 A parte devedora noticiou às fls. 79 o pagamento integral do débito, 

apresentando comprovante de pagamento.

 O autor, por sua vez, o levantamento dos valores incontroversos, bem 

com, o pagamento do saldo remanescente.

 O levantamento de valores foi autorizado.

 Ato contínuo, a ENERGISA informou o pagamento do saldo remanescente, 

requerendo a extinção do feito.

 Intimada a parte autora acerca do depósito realizado, esta concordou com 

o valore depositado pela devedora, requerendo a liberação da quantia, 

através do alvará.

 É o breve relato.

 Face o teor da petição que notícia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor no petitório de fls. 136 não se opôs ao 

pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora, observando-se os 

termos do CNGC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436861 Nr: 5529-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos e Examinados.

 Indefiro o pedido de fls. 148.

 A fim de dar regular prosseguimento no feito, intime-se a parte autora 

para distribuir a carta precatória, observando-se o teor da certidão de fls. 

147.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 829410 Nr: 5758-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO FRANCISCO DE JESUS, DIONES 

XAVIER DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 forma como realizados os cálculos e demonstrou a observância aos 

parâmetros definidos na sentença, a homologação do laudo é medida 

cogente. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer" (Súmula 410 do STJ).” (TJSC - AC 20140360909 - 

Relator(a): Fernando Carioni - Julgamento: 15/07/2014 - Órgão Julgador: 

Terceira Câmara de Direito Civil). Deste modo, tendo o laudo pericial 

observado os limites objetivos da coisa julgada e utilizado metodologia 

adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, 

deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas 

unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua 

homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL 

apresentado pelo perito judicial às fls. 83/93.Intime-se as partes, desta 

decisão, devendo o interessado formular os requerimentos que entender 

pertinentes para o prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo 

para a interposição de recursos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715672 Nr: 10973-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO FRANCISCO DE JESUS, DIONES 

XAVIER DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, com 

relação à condenação líquida, haja vista que a sentença já transitou em 

julgado.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732841 Nr: 12955-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, FLAVIO 

HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, 

PAULO DE ANDRADE REZENDE NETO, ANA FLAVIA MIRANDA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:6370, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:29.118-A

 Vistos e Examinados.

 Cuida-se de medida cautelar de arresto.

 Em relação ao pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, defiro.

 Ante o teor da certidão de fls. 581, e Ofício encaminhado pelo 1º 

Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa-Go, proceda-se o 

cancelamento do protocolo para o registro das penhoras, tendo em vista a 

ausência de pagamento dos emolumentos.

 Oficie-se acerca do decidido.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432153 Nr: 817-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LEMOS DE CARVALHO, EDINA 

AZEVEDO DE SOUZA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172

 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 indicada, na seguinte forma:

JONAS LEMOS DE CARVALHO

CPF: 281.149.909-10

 EDINA AZEVEDO DE SOUSA LEMOS

 CPF:468.853.901-00

R$ 35.377,45

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711791 Nr: 6818-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SERGI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a 

suspensão da CNH (carteira nacional de habilitação) do devedor, 

objetivando compelir o mesmo a cumprir suas obrigações.

 Em que pese a nova sistematização trazida pelo art. 139, IV, do 

CPC/2015, deve-se ponderar que a apoio estrutural do ordenamento 

jurídico é a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, XV, assegura o 

direito de ir e vir. Desse modo, entendo que o deferimento de tal medida 

afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

 Por tais motivos, INDEFIRO o pedido, por se tratar de medida extrema e 

excepciona.

 Nesse sentido:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV, DO CPC. 

SUSPENSÃO DA CNH COMO FORMA DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA 

DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. 1. Muito 

embora a redação do art. 139, IV, do CPC, a medida requerida pela 

agravante, de suspensão da CNH e de cartões de crédito do devedor, não 

se justifica e não é expressamente autorizada pelo dispositivo de lei. 2. 

Medida drástica e excepcional, injustificada no caso concreto. 

Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078280997, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 21/11/2018)

 Considerando-se o teor da manifestação de fls. 218/223, intime-se a parte 

devedora, para que informe quanto à possibilidade de acordo entre as 

partes, a fim de colocar fim na demanda, observando-se o prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725887 Nr: 6840-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

118.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

121), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393615 Nr: 7160-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, ADRIA 

SANTOS MUNIZ, DINALVA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido, intime-se a parte exequente, a fim de que 

informe se o valor atualizado do débito é R$531.435,28; após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418523 Nr: 972-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA S H E LTDA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS E 

PECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO LAURINDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Considerando-se que o executado é revel, determino a intimação da parte 

exequente a dar regular prosseguimento no feito, requerendo providência 

efetiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753649 Nr: 9625-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DE ASSIS, ELIMARCIA HELENA DE ASSIS, 

LIAMAR HELENA DE ASSIS, RISLAYNE MARQUES DA CRUZ ASSIS, 

REIDNER DIAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

Defiro o pedido de fls. 140.

 Intime-se o novo patrono, a fim de dar regular prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756775 Nr: 11360-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL MAIS FARMACIA E DROGARIA 

LTDA ME, JOSE CARLOS ZEFERINO, MARCOS SERGIO GUILHERME DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de citação por edital do requerido uma vez que não 

restaram comprovadas nos autos as hipóteses do artigo 256 do CPC, 

principalmente aquela inserta no §3º.

 Destaco que compete à parte promover as diligências necessárias no 

sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios hábeis para a efetiva e 

célere entrega da prestação jurisdicional e, ‘in casu’ a demandante não 

comprovou que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Intime-se, pois, o autor para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433165 Nr: 1829-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA DA SILVA BARBOZA-ME, 

KELLY CRISTINA DA SILVA BARBOSA, ELIZETE DA SILVA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - 

OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407807 Nr: 3509-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. G. FUSTAINE E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e examinados.

I – 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.

 II - Infojud

Defiro, outrossim, 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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711344 Nr: 6351-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conclusão desnecessária, tendo em vista o comprovante de remoção do 

sistema Renajud juntado às fls. 106.

Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435276 Nr: 3943-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA GODOY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Vistos e examinados.

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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 353979 Nr: 8998-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA AIRICH CORREA, JOCIR 

KASECKER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703/TO

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 453/455, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Expeça-se o alvará pactuado entre as partes.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 As partes desistiram do prazo recursal.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 380449 Nr: 8701-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, JOSE ROGERIO 

SALLES, MARILIA FERRAZ SOUZA SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: duilio - OAB:, DUILIO PIATO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (embargante) haja vista a alegação de 

omissão na sentença homologatória proferida às fls. 385, uma vez que, no 

acordo entabulado entre as partes, em seu item “3”, já havia previsão de 

pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos 

credores, os quais foram integralmente pagos pelos embargados.

 Em razão do acordado entre as partes, requereu a embargante Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, provimento para excluir a condenação dos 

embargados em honorários de sucumbência.

 Intimados, os embargados, apresentara total concordância com os 

embargos interpostos, tendo vista o acordo pactuado entre as partes.

 Vieram conclusos.

 É o breve relato. Decido.

Analisando os autos, observo a ocorrência da hipótese prevista no art. 

1.022, I, do CPC, de forma que os embargos merecem acolhimento, pois a 

sentença embargada está omissa quanto aos termos do acordo ajustado 

entre as partes.

 Desse modo, acolho os presentes Embargos de Declaração, tão-somente 

para excluir a condenação dos embargados em honorários de 

sucumbência.

 No mais, mantenho inalterado o decidido. Intimem-se Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437406 Nr: 6074-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERY SOUZA COSTA ME, ROSEMERY 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se a inexistência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714226 Nr: 9408-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE BASILIO DA SILVA ME, LILIANE 

BASILIO DA SILVA, RODRIGO GABRIEL FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, observa-se que o veículo encontrado em nome da parte 

executada possui alienação fiduciária e/ou restrição judicial, o que impede 

a satisfação imediata do crédito por meio desse bem, conforme extrato em 

anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824421 Nr: 4385-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZIMAR BEZERRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Segue em anexo, o comprovante de remoção de restrição do Sistema 

Renajud.

Arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825545 Nr: 4852-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DINIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 
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SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

184.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

(fls.188), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746442 Nr: 5859-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES, 

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Vistos e examinados.

I – Do polo

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito para cumprimento de 

sentença, bem como retifique-se os polos passivo e ativo da presente 

demanda na capa dos autos e Sistema Apolo.

II – Do Renajud

Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se a inexistência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 899603 Nr: 5180-78.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME BLUBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:5380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CLAUDINO 

CANNARELLA - OAB:161967

 (...0” (Agravo de Instrumento Nº 70068729714, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

18/04/2016, DJE: 26/04/2016). E, com efeito, realmente não se vê como, só 

do prosseguimento da execução, possa decorrer para o executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados 

motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada.Isto 

posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se o exequente, no 

prazo legal (art. 920, inciso I). Após, conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 905969 Nr: 7084-36.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR FAVRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A

 Vistos e examinados.

I – Da justiça gratuita

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

 II – Da inicial

Em relação ao pedido de suspensão da execução em apenso, indefiro, por 

ora, por não vislumbrar os elementos necessários a sua concessão.

 Recebo a inicial.

 Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de Fevereiro 2019, às 08:00 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436026 Nr: 4694-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QR COMÉRCIO DE PATRÓLEO LTDA ME, 

MIRALVA SILVA COIMBRA, GERALDO DOS SANTOS COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE COSTA MORILHAS - 

OAB:MS/10919, GLÁUCIA SILVA LEITE - OAB:MS/4.586-B, JESSICA 

DA SILVA VIANA - OAB:MS/14851

 Vistos e examinados.

Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se a inexistência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769260 Nr: 1811-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA JAQUELINE BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077 - A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, VERA REGINA MARTINS - OAB:34.607/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Da conversão

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito para execução de título 

extrajudicial na capa dos autos e Sistema Apolo, conforme determinado às 

fls. 85.

II – Do 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708584 Nr: 3445-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANHANY RAMOS BRAGA, HITALLO 

FERNANDO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, observa-se que o veículo encontrado em nome da parte 

executada possui alienação fiduciária e/ou restrição judicial, o que impede 

a satisfação imediata do crédito por meio desse bem, conforme extrato em 

anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447200 Nr: 2380-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, observa-se que o veículo encontrado em nome da parte 

executada possui alienação fiduciária e/ou restrição judicial, o que impede 

a satisfação imediata do crédito por meio desse bem, conforme extrato em 

anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722792 Nr: 3800-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423766 Nr: 5927-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NORIVAL 

INACIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Vistos e examinados.

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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439116 Nr: 7783-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, CLAUDIO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, observa-se que o veículo encontrado em nome da parte 

executada possui alienação fiduciária e/ou restrição judicial, o que impede 

a satisfação imediata do crédito por meio desse bem, conforme extrato em 

anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765110 Nr: 15913-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, observa-se que o veículo encontrado em nome da parte 

executada possui alienação fiduciária e/ou restrição judicial, o que impede 

a satisfação imediata do crédito por meio desse bem, conforme extrato em 

anexo.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379658 Nr: 7948-94.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA AUTO IMPORTS LTDA, JOSE ARLINDO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOSE CARVALHO, PIZZARIA 

VITORIA REGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652, 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:8045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Da penhora online

Primeiramente, certifique-se se a parte executada foi intimada acerca do 

bloqueio de valores de fls. 182v, no valor de R$ 156,19 (cento e cinquenta 

e seis reais e dezenove centavos).

II – Do Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Intime-se a parte exequente para indicar o endereço para sua 

formalização, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – Do serasa

Oficie-se o cadastro de inadimplentes para inserção do nome da parte 

executada, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420712 Nr: 2961-10.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, MARITIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT/5475, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:MT/5408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:16004/PR, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI - OAB:16943-A/MT

 Vistos examinados.

Diante da impossibilidade da realização da prova pericial, a autora foi 

intimada para se manifestar nos autos e quedou-se inerte (fls. 852/857).

Desta feita, determino a sua intimação pessoal, na forma do art. 458, §1º 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 399328 Nr: 12824-58.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MRTINEZ FRANÇA - 

OAB:RS -29.997

 Vistos examinados.

Em homenagem ao princípio consagrado no art. 9º do CPC, determino a 

intimação da exequente para que, querendo, manifeste-se sobre os 

requerimentos formulados pelo executado às fls. 340/344.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427806 Nr: 9978-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53.588/RJ, EDUARDO CHALFIN - OAB:OAB/MT 20.332-A

 Vistos e examinados.

Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818882 Nr: 2512-08.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAI ATACADISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 163.613

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723704 Nr: 4695-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, 

APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pleito de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que os presentes autos já 

ficaram paralisados por mais de 01 (um) ano, em decorrência da ausência 

de localização de bens do devedor.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo e, consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do 

Provimento nº 84/2014 – CGJ..

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702686 Nr: 10664-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINISON LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora requereu a desistência da ação.

Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, nos termos do art. 90 

do Código de Processo Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 401 de 594



suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC.

 Segue em anexo, comprovante de remoção do sistema Renajud.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711906 Nr: 6943-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO TOREMOCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO MIZUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/0, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o débito, nos termos 

do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386258 Nr: 1-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIELSKI, VALDO SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:AC/2752, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, JOSE 

ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:MT/9.993-B, LUIS FERNANDO TRONCO MESSIAS - 

OAB:251063/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B, PEDRO VITOR 

PIZZOLANTE - OAB:252673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

Restando frutífera, a resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408830 Nr: 4528-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 4501-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito para que seja incluso o nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.

No mais, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756206 Nr: 10965-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Vistos e examinados.

I – 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.

 II - 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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818804 Nr: 2498-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAR ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIA DAS DORES OLIVEIRA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZ ANGELA BRITO DE LIMA 

MORINA VAZ - OAB:OAB/SP 179189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Cite-se a parte requerida no endereço declinado às fls. 90/91.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425054 Nr: 7175-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA DE PAULA LABIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDO BORRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.
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Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da avaliação e 

penhora dos bens que se pretende adjudicar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442132 Nr: 10801-37.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada, citada por edital, 

deixou transcorrer o prazo in albis para manifestação.

Nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437168 Nr: 5836-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, verifica-se que o advogado da parte requerida 

renunciou o mandato às fls. 81/82.

Dessa forma, intime-se a parte executada, pessoalmente, para constituir 

novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do disposto nos 

termos do art. 76, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432224 Nr: 888-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379804 Nr: 8082-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Vistos e examinados.

I – Do 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.

II – Do Serasa

Defiro o pleito para inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA, NO PRAZO LEGAL, INFORMAR 

ENDEREÇO ONDE POSSA SER LOCALIZADO O VEÍCULO PENHORADO, 

QUAL SEJA, NISSAN SENTRA, PLACA NTX0576.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos e Examinados.

 Intime-se o executado para que cumpra o 3º parágrafo do despacho 

proferido às fls. 200.

Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449471 Nr: 4650-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos e Examinados.

 O pedido de conmversão do feito em cumprimento de sentença, veio 

desacompanhado do demonstrativo atualizado do débito.

 Desse modo, intime-se a parte interessada para as providências 

necessárias, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449574 Nr: 4753-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, trazer ao feito o 

demonstrativo atualizado do débito.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785603 Nr: 8476-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLEX INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, ALEX SANDRO DE 

FREITAS, JULIETA SILVESTRINI FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708591 Nr: 3454-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ 

VERISSIMO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425669 Nr: 7767-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819755 Nr: 2827-36.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido, consoante manifestação de fls.114.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744181 Nr: 4462-23.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARTURO LLOBET MALALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA MEDICA - EQUIPAMENTOS DE 

ULTRASSONOGRAFIA E MATERIAIS MEDICOS, AMAURI FLORES, 

INAJARA LIMA, INAJARA DE LIMA - ME - CIA DO MEDICO-EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS MEDICOS, FABIANO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 323707 Nr: 8642-68.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA GASPARINI DA TRINDADE, BANCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e examinados.

DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do 

artigo 921, §2 do Código de Processo Civil.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 404 de 594



continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas.

 Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 341853 Nr: 10009-93.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR CARLOS NEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - 

OAB:8387/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Vistos e Examinados

 A parte exequente requereu a penhora on-line nas contas da filial da 

executada, indicando o CNPJ n. 14.836.936/0001-61, no valor de 

R$973.922,81.

 A jurisprudência vem se consolidando no sentido de ser viável a 

constrição de ativos eventualmente vinculados às filiais, conforme 

requerido. Contudo, o CNPJ indicado deve demonstrar a relação da filial 

com a pessoa jurídica matriz, ora executada.

 Diante disso, para melhor análise do pedido, determino a intimação da 

interessada, a fim de que comprove que a empresa Bial-Bonfim Industrial 

Algodoeira Ltda, CNPJ 14.836.936/0001-61 se trata de filial e não outra 

empresa, como afirma o executado às fls. 376, ou ainda, esclareça tal 

questão, no prazo legal.

 Ressalto que o documento de fls. 388, ao que parece, não traz tal 

comprovação (filial).

 Com a vinda dos esclarecimentos, conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872847 Nr: 7608-67.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILAR VESLE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:OAB-/MT 11.333

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, haja vista a certidão de fls. 28.

Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado às fls.30.

Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, declaro a extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de 

contestação.

 Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345055 Nr: 559-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL JOSE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:331.167 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos e examinados.

I – 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.

 Restando infrutífera a diligência, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393025 Nr: 6573-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido de penhora on line, intime-se a parte 

exequente para, no prazo legal, trazer o demonstrativo atualizado do 

débito.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos e Examinados.

Defiro a expedição de ofício à empresa Porto Seguro Administradora de 

Consórcio, indicada às fls. 180, solicitando informações acerca de 

eventual saldo devedor referente ao contrato de alienação fiduciária, 

correspondente ao veículo NISSAN SENTRA 20S, PLACA NTX0576, 

RENAVAM 274331705, de propriedade do devedor Cesar Augusto Burttet, 

como pleiteado às fls. retro.

 Proceda-se a restrição dos veículos descritos às fls. 180, através do 

Sistema Renajud.

Após a vinda da informação solicitada, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de fls. 159, haja vista que, embora o executado alegue 

excesso de penhora, não carreou ao feito qualquer laudo de avaliação e 
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também não indicou outro bem para ser penhorado.

Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 158.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos em correição.

Defiro pedido de penhora formulado às fls. 126/129, devendo ser 

observada a proporção de 14% indicada pelo exequente, em cada uma 

das matrículas mencionadas pelo mesmo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013371-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI COSTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

ZAHER & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013371-95.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DORACI COSTA SOBRINHO REQUERIDO: BANCO GMAC 

S.A., ZAHER & CIA LTDA Vistos e examinados. I – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro 

de 2019, às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013386-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DUMMEL (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013386-64.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO RICARDO DUMMEL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 
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a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo a empresa requerida ser intimada 

para se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a 

prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo 

máximo de 02 horas). Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficiem-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a exclusão do 

apontamento no nome da parte autora, referente ao débito discutido nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013398-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA GOMES DE MORAES (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013398-78.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ZENILDA GOMES DE MORAES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 10:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo a empresa requerida ser intimada 

para se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a 

prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo 

máximo de 02 horas). Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficiem-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a exclusão do 

apontamento no nome da parte autora, referente ao débito discutido nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013073-06.2018.8.11.0003

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 FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013073-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA RÉU: PAULO FERREIRA DE SOUZA Vistos 

e examinados. I – 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 

19 de fevereiro de 2019, às 08:00 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 dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. II – Da tutela de urgência 

Para a concessão de liminar de reintegração ou manutenção na posse, o 

postulante deve preencher todos os requisitos exigidos no art. 561 do 

Código de Processo Civil. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No 

caso, verifica-se que a parte autora não detém a posse do imóvel, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, motivo 

pelo qual o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – 

REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – 

LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 

561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o 

fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, 

ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória”. (AI 79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de 

contrato de compra e venda, por si só, não é capaz de autorizar a 

reintegração da posse do imóvel pelos vendedores, ainda que haja 

notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando 

a rescisão contratual. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 

ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que os elementos 

constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da tutela 

possessória antecipada, ao menos nesse estágio inicial. Igualmente, 

despicienda a realização de audiência de justificação, diante da afirmação 

do autor na peça inicial de que não detém a posse do imóvel. 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. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO SIMAO OAB - TO3383 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001995-83.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: NILSON 

MULLER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO que 

JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO move em face de NILSON MULLER, 

para a cobrança de aludido crédito no valor de R$ 208.066,46 (duzentos e 

oito mil sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Citado, o 

executado apresentou a Exceção de Pré-Executividade de Id. 7134731, 

que foi rejeitada pela decisão judicial de Id. 10599135, ordenando-se o 

prosseguimento do feito executivo. Na sequência foram realizadas 

infrutíferas tentativas de penhora on line e bloqueio de bens via Renajud. 

Em Id. 12768923 foi deferido o pedido de penhora de imóvel de 

propriedade do executado: “Termo de penhora: um lote de terreno sob nº 

06 da Quadra nº 98, situado no loteamento denominado "VILA AURORA", 

com limites e confrontações constantes na matrícula nº 52.525 do C.R.I. de 

Rondonópolis-MT.” Consta da certidão de Id. 14660696 que “a parte 

executada foi intimada da penhora, conforme certidão id. 14232956, 

decorrendo o prazo sem manifestação.” O exequente requereu a 

realização de hasta pública para a alienação do bem penhorado. 

Lançando mão da cautela necessária, antes de apreciar o pedido de 

designação do leilão, formulado pelo exequente, em Id. 15515416 este 

juízo determinou que fosse certificado se a parte executada fora 

devidamente intimada da avaliação, e se houve tempestiva manifestação. 

A Sra. Gestora certificou que “em cumprimento ao r. despacho ID. 

15515416, que conforme Diligencia ID.14232956, o mesmo foi devidamente 

intimado e até a presente data não houve manifestação”. (Id. 15690915). O 

exequente reiterou o pedido de designação de leilão para a venda do bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 408 de 594



penhorado. Em Id. 16223491 este Juízo homologou a avaliação do bem 

penhorado e, com fulcro no disposto no artigo 875 do CPC, determinou que 

se iniciassem os atos de expropriação do bem. Todavia, na petição de Id. 

16786075 o exequente postulou pela ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL e 

concessão do prazo de 05 (cinco) dias para depósito da diferença dos 

valores. Por fim, a Sra. Gestora certificou em Id. 17036841 que “decorreu 

o prazo da intimação, sem manifestação do executado. Assim remeto os 

autos conclusos”. Nesse contexto, com fulcro no disposto no artigo 876 

do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, autorizando a 

adjudicação do imóvel penhorado, pelo preço da sua avaliação, que já foi 

devidamente homologada em Id. 16223491, e sobre a qual não se voltou o 

executado (certidão de Id. 17036841). Intime-se o executado, nos moldes 

da expressa previsão do artigo 876, §1°, do CPC. Sendo o valor do crédito 

inferior ao do bem penhorado, determino que o exequente providencie o 

depósito da diferença no prazo de 05 (cinco) dias, que ficará a disposição 

do executado. Após o prazo do artigo 877 do CPC, proceda-se à lavratura 

do auto de adjudicação e expeça-se a carta de adjudicação e o mandado 

de imissão na posse (§1º inciso I). Observe-se, a Sra. Gestora, os 

requisitos insertos no §2º do artigo 877, principalmente no que tange à 

prova da quitação do imposto de transmissão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1009419-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARAPLAST S.A (RÉU)

Credores (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARA CHAITZ SCHERKERKEWITZ OAB - SP63905 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT16049 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009419-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA RÉU: CREDORES, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ZARAPLAST S.A Vistos e examinados. DA PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO 

DE BLOQUEIOS DE BENS E VALORES DA RECUPERANDA. Noticiou a 

recuperanda (Id. 16952895) que ocorreram novas constrições de valores 

que estavam depositados em suas contas bancárias, requerendo 

reiteração da ordem para o impedimento da realização dos bloqueios e a 

liberação das quantias retidas. Da análise acurada dos autos verifica-se 

que, quando deferido o processamento da recuperação judicial da 

devedora, já houve a determinação da suspensão de todas as ações e 

execuções interpostas contra a empresa, inclusive aquelas dos credores 

particulares dos sócios solidários; bem como determinou-se a expedição 

de ofício ao Banco Central, para o impedimento de bloqueios nas contas 

bancárias da recuperanda. Veja-se: “(...) C)- DA SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES. Ordeno a suspensão do curso da prescrição e de todas as 

ações ou execuções contra a empresa, inclusive aquelas dos credores 

particulares dos sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, 

devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. 

Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia 

ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as 

execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento 

tributário (art. 6º, §7º). Saliente-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe à 

devedora informar a suspensão aos juízos competentes, devendo 

comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas comunicações 

(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 

falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. 

e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 163). Destaco 

que é obrigação do administrador judicial provocar o juízo para a 

verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das ações que 

venham a ser propostas contra o grupo devedor (art. 6º, §6º). Do mesmo 

modo, as ações eventualmente propostas em face do grupo devedor 

deverão ser comunicadas ao juízo da recuperação judicial por ela própria, 

imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II). Acentuo que, nos termos do 

artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados da presente decisão, restabelecendo-se, 

após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar 

suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial. 

Acolho o pedido formulado pela recuperanda no item Xd, determinando a 

expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que obste qualquer 

solicitação de penhora nas suas contas bancárias, considerando-se a 

suspensão de todas as ações e execuções interpostas contra si, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. (...) Acolho o pedido formulado pela 

recuperanda no item Xd, determinando a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil para que obste qualquer solicitação de penhora nas suas 

contas bancárias, considerando-se a suspensão de todas as ações e 

execuções interpostas contra si, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. 

(16015330). Inobstante a existência de tais determinações, já apostas na 

decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, em Id. 

16416695 compareceu a recuperanda aos autos informando que suas 

contas bancárias estavam sendo alvo de bloqueios levados a efeito pela 

Justiça Trabalhista. Ante tal, na decisão judicial de Id. 16641609 este Juízo 

reforçou a ordem de suspensão das ações e execuções que havia sido 

proferida na decisão inicial (Id 16015330), bem como a proibição da 

realização de bloqueios sobre bens e valores de propriedade da 

recuperanda. Transcrevo trechos: “(...) Assim, diante da notícia de que 

“alguns Juízos da esfera Trabalhista têm ordenado o prosseguimento de 

ações já em fase de execução de sentença”, imperioso esclarecer que a 

decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial 

tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e 

execuções individuais contra o devedor. Trata-se de medida vinculada ao 

princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar 

de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, 

alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização 

empresarial. Desse modo, são realmente incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais, de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras. E a jurisprudência do STJ se revela firme no sentido 

de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade 

empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo em que 

se tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos 

propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da 

recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05. (...) Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda, na petição de Id. 

16416696, para esclarecer que AS DEMANDAS TRABALHISTAS EM 

TRÂMITE CONTRA A RECUPERANDA, EM FASE DE EXECUÇÃO TAMBÉM 

DEVERÃO PERMANECER SUSPENSAS durante o prazo de blindagem. 

(...)”. (Id. 16641609). Nesse contexto, resta indiscutível que o pedido 

formulado recentemente em Id. 16952895 também comporta deferimento, 

na medida em que este juízo já ordenou, POR DUAS VEZES (Ids. 16015330 

e 16641609) a SUSPENSÃO “do curso da prescrição e de todas as ações 

ou execuções contra a empresa, inclusive aquelas dos credores 

particulares dos sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, 

devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam”; 

como também já determinou “a expedição de ofício ao Banco Central do 

Brasil para que obste qualquer solicitação de penhora nas suas contas 

bancárias, considerando-se a suspensão de todas as ações e execuções 

interpostas contra si, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. Isto posto, 

pelas razões já consignadas nas decisões judiciais anteriormente 

proferidas (Ids. 16015330 e 16641609), DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda em Id. 16952895 e DETERMINO que seja oficiado ao Banco 

Central do Brasil; a todos os bancos onde a recuperanda possui conta 

bancária; e a todos os Juízos de ordem emanaram as ordens de bloqueio 

(com cópias da presente decisão e daquelas proferidas em Id. 16015330 e 

16952895) noticiando o deferimento do processamento da recuperação 

judicial da empresa; a ordem da suspensão das ações e execuções; e a 
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proibição da realização de bloqueio de bens e valores de titularidade da 

mesma durante o prazo de blindagem. Sendo necessário, intime-se a 

recuperanda por telefone ou outro meio célere, para informar todos os 

dados necessários ao cumprimento da presente determinação. DO PEDIDO 

DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. Solicita a recuperanda que 

seja ordenada a liberação dos valores que foram bloqueados em sua 

conta bancária. Pois bem. inicialmente há de se consignar a competência 

deste juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos 

ativos financeiros e operacionais da recuperanda, sobre cujo tema 

inclusive são desnecessárias grandes considerações, na medida em que 

a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o 

reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas 

em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 

recuperação. É que, em conformidade com a Lei 11.101/2005, o destino do 

patrimônio dos devedores que se encontram em processo de recuperação 

judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso do 

competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento 

da recuperanda, inviabilizando o seu restabelecimento. Ademais, há que 

serem preservados os interesses de toda a coletividade de credores, de 

modo que os ativos dos devedores devem ser destinados ao pagamento, 

igualitário e observada a ordem de preferência, de todos os créditos 

sujeitos à recuperação, não podendo ocorrer a quitação de um ou outro 

débito isoladamente, em prejuízo à universalidade de credores. Deste 

modo, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, no caso de 

deferimento da recuperação judicial, a competência de outros juízos se 

limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de 

qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa em 

recuperação. Nesse sentido é vasta a jurisprudência: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As decisões 

provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, atingem e, por 

consequência, têm o condão de alterar o plano de recuperação da 

empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em razão do princípio 

maior da preservação da empresa. 2. A matéria versada no presente 

conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses 

similares, reconhece a competência do Juízo universal para julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 

recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, 

pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de recuperação 

judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso 

daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o 

funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento. 3. O 

artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação 

judicialsuspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 

em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a 

recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de 

todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em 

recuperação. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 137301 RJ 

2014/0318676-7 (STJ) - Data de publicação: 19/05/2015). “AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DARECUPERAÇÃO 

JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE 

BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação 

judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos 

respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2. A jurisprudência 

está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus 

consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em 

recuperação judicial. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 128267 SP 

2013/0155282-7 (STJ) - Data de publicação: 16/10/2013). “AGRAVO 

REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIALPARA DECIDIR, EM 

CARÁTER PROVISÓRIO AS MEDIDAS URGENTES. PRECEDENTES. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Em casos como o presente, a 2ª 

Seção desta Corte vem adotando entendimento no sentido de que não 

cabe ao Juízo Trabalhista determinar medidas constritivas do patrimônio de 

empresa recuperanda, não obstante o disposto no art. 6º , § 7º , da Lei 

11.101 /05, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não serão 

suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 2.- O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA AgRg no CC 130363 SP 2013/0329217-0 (STJ) - Data de 

publicação: 13/11/2013). Ante tal, assiste razão à recuperanda quando 

sustenta que a competência para decidir sobre as medidas relacionadas 

ao controle dos seus ativos financeiros e operacionais é deste juízo da 

recuperação judicial. Consigno, somente para que não restem 

questionamentos que, como já explanado alhures, encontra-se 

sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o Juízo onde 

se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as causas 

que envolvem interesses e bens dos recuperandos, inclusive para o 

prosseguimento dos atos de execução, relativa a fatos anteriores ao 

deferimento da recuperação judicial, que devem se submeter ao plano, 

sob pena de inviabilizar a recuperação. Ilustro: “PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 

N.11.101/05). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA 

CONDENAÇÃO. CRÉDITO APURADO. HABILITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE 

ATIVOS E PAGAMENTOS DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a edição da Lei 

n. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para 

prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e 

pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 

órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a 

constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do montante devido, 

processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente 

habilitação, sob pena de violação dos princípios da indivisibilidade e da 

universalidade, além de desobediência ao comando prescrito no art. 47 da 

Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

(RJ)”. (CC 90.160/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 05/06/2009). 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VASP. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E 

HOMOLOGADO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. 

ART. 6º, PARÁGRAFOS DA LEI 11.101/05. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE 

O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO CASO VARIG - CC 61.272/RJ. 

CONFLITO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. A execução individual 

trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade 

concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. A 

novel legislação busca a preservação da sociedade empresária e a 

manutenção da atividade econômica, em benefício da função social da 

empresa. 3. A aparente clareza do art. 6º, §§ 4º e 5º, da Lei 11.101/05 

esconde uma questão de ordem prática: a incompatibilidade entre as 

várias execuções individuais e o cumprimento do plano de recuperação. 4. 

"A Lei nº 11.101, de 2005, não terá operacionalidade alguma se sua 

aplicação puder ser partilhada por juízes de direito e por juízes do 

trabalho." (CC 61.272/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 

25.06.07). 5. Conflito parcialmente conhecido para declarar a competência 

do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca 

de São Paulo. (CC 73380/SP, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 

21/11/2008). “Juízo competente para o prosseguimento de execução 

trabalhista na hipótese de executada em regime de recuperação judicial. 

Repercussão de decisão proferida em Conflito Positivo de Competência. 

Segundo decisão proferida Pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

controvérsia suscitada pelo executado encontra-se sedimentada no 

âmbito da Segunda Seção do STJ, no sentido de que o Juízo onde se 

processa a recuperação judicial, "ainda que ultrapassado o prazo legal de 

suspensão constante do parágrafo 4º do art. 6º , da Lei nº 11.101 /2005", 

é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos 

interesses e bens da recuperanda, "inclusive para o prosseguimento dos 

atos de execução, relativa a fatos anteriores ao deferimento da 
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recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena 

de inviabilizar o soerguimento da empresa". Diante da decisão proferida, 

mostra-se acertada o entendimento do juízo "a quo" quanto à liberação 

das penhoras em créditos bancários, em favor do juízo de recuperação 

judicial, pois, na hipótese, a decisão da Corte Superior prejudicou a análise 

do caráter privilegiado do crédito trabalhista em confronto com o caráter 

social da recuperação judicial ou mesmo o direito ao prosseguimento das 

execuções individuais após o decurso do prazo de suspensão de 180 

dias previsto no art. 6º da Lei n. 11.101 /2005” (TRT-2 - AGRAVO DE 

PETICAO AP 01647004620075020202 SP 01647004620075020202 A20 

(TRT-2) - Data de publicação: 07/02/2014). Assim, em consequência do 

acima exposto, DECLARO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

RECUPERACIONAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÕES AFETAS AO 

PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e determino a 

expedição de ofício a todos os juízos de onde emanaram ordens de 

bloqueios sobre bens e valores de propriedade da recuperanda, 

proferidas após o deferimento do processamento da recuperação judicial 

(Id. 16015330 – 18/10/2018), para que providenciem a imediata liberação 

das constrições, devolvendo-se bens e valores para a recuperanda. Os 

ofícios mencionados deverão ser sempre instruídos com cópias da 

presente decisão, bem como daquela proferida em Id. 16015330; podendo 

a Sra. Gestora intimar a recuperanda para fornecer as informações que 

se fizerem necessárias para o cumprimento desta ordem judicial. DA 

EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Pugnou a recuperanda, ainda, pela 

reconsideração da decisão proferida em Id. 16015330, que indeferiu o 

pedido de suspensão das anotações negativas e de protestos efetuadas 

em nome da recuperanda. No que concerne a tal questão, assim restou 

deliberado por este Juízo: “D)– DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Em 

decisões pretéritas, proferidas por este juízo houve o deferimento da 

suspensão da negativação do nome das devedoras nos órgãos de 

proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, durante o período de 

blindagem. Tais determinações tinham por fundamento, principalmente, a v. 

d e c i s ã o  l i m i n a r  q u e  h a v i a  s i d o  p r o f e r i d a  n o  A I 

10025229-36.2016.8.11.0000, pelo Exmo. Desembargador Relator, Dr. 

Sebastião Barbosa Farias, aos 25 de outubro de 2016. Entretanto, em 

05/07/2017 houve o julgamento do mérito do referido recurso de agravo de 

instrumento, que assim restou ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – 

SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA 

JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ 

(REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – RECURSO DESPROVIDO. O 

deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a 

exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do 

nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos 

Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento 

do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos 

credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, 

por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no 

Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso 

especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015)”. (...) Isto posto, 

INDEFIRO o pedido, formulado pelas recuperandas, de suspensão de 

todos os apontamentos existentes em seu nome e de seus sócios no 

Cartório de Protesto desta comarca, Serasa, SPC, SCPC, Cadin e CCF, 

com a proibição da inclusão de novos apontamentos pelo período de 180 

dias”. (Id. 16015330). Todavia, valiosa a anotação da requerida, no sentido 

de que muito recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso proferiu decisão em sentido diverso, afirmando a 

possibilidade da suspensão dos apontamentos existentes em órgãos de 

proteção ao crédito e protestos e nome da empresa recuperanda, tal como 

este juízo entendia inicialmente. Ilustro: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PROCESSAMENTO DEFERIDO – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO 

DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PROVIDO. É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos 

de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, 

relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de 

blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa 

forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio 

elencado pela própria legislação.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO - Número Único: 1010963-43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a). 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 14/11/2018). Nesse panorama, 

este juízo retorna ao entendimento antes expressado, para deferir o 

pedido formulado pela recuperanda, consignando ainda entender ser a 

medida pertinente para salvaguardar o princípio maior da recuperação 

judicial, qual seja preservação da empresa. Frise-se, somente para 

arrematar, que indiscutivelmente a manutenção da negativação lançada 

sobre o nome da recuperanda irá causar entraves fortes ao regular 

desenvolvimento das suas atividades empresariais. Deste modo, ao 

menos durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a 

adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir 

com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em 

recuperação judicial, o que certamente não será possível se as 

negativações forem mantidas. Dito isto, DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda, para reconsiderar a deliberação anterior e determinar a 

suspensão das anotações negativas e protestos em nome da 

recuperanda, durante o prazo de blindagem. Expeçam-se os ofícios e 

comunicações que se fizerem necessárias. Intimem-se a todos desta 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010632-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO FERREIRA DIAS VITOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010632-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FABIO JUNIO 

FERREIRA DIAS VITOR Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO J. SAFRA SA em desfavor 

de FÁBIO JÚNIO FERREIRA DIAS VITOR, em relação ao bem descrito na 

inicial. A liminar foi deferida, restando frutífero o seu cumprimento. A parte 

requerida purgou a mora no valor de R$ 63.826,97 (sessenta e três mil 

oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), consoante Id. 

17095364. A secretaria certificou a tempestividade do pagamento (Id. 

17096179). É o relatório. Decido. Citado, o devedor efetuou depósito do 

valor indicado na inicial, para a purgação da mora, dentro do prazo de 5 

(cinco) dias, previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme 

certidão da secretaria. Desse modo, com o deferimento da purgação da 

mora e o depósito realizado pelo devedor, impõe-se a restituição do 

veículo, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/67, que assim dispõe: 

“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 a mora ou o 

inadimplemento do devedor. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004) § 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. No mesmo sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - MATÉRIA PRECLUSA - VENDA 

EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR - PURGAÇÃO DA MORA 

EFETUADA - ATO TEMERÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - MULTA PREVISTA PELO ART. 3º, §6º, DO 

DECRETO LEI 911/69 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - 
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RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Se a decisão anterior 

tratou da possibilidade de purgação da mora mediante pagamento apenas 

das parcelas vencidas e não há notícia de interposição de recurso, 

descabe a discussão acerca da questão, porquanto trata-se de matéria 

preclusa. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, o devedor 

fiduciante pode pagar a dívida pendente no prazo de cinco dias e ter o 

bem restituído. A venda extrajudicial do bem, sem a observância do prazo 

de cinco dias para a purgação da mora pelo devedor, configura ato 

temerário, motivo pelo qual mostra-se correta a manutenção da multa por 

litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. A multa prevista no art. 3º, §6º do 

Decreto-Lei 911/69 nos casos de alienação do veículo, somente é aplicada 

quando julgada improcedente a ação.” (Ap 153884/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017). Ante ao exposto, considerando que a parte 

autora reconheceu a procedência do pedido formulado na exordial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código 

de Processo Civil para: a) revogar a liminar, b) considerar quitado o débito 

discutido nos autos, c) determinar a restituição do veículo a parte 

requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Expeça-se alvará para 

liberação do valor depositado judicialmente a parte autora. Segue em 

anexo, comprovante de remoção da restrição do sistema Renajud. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, se houver. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Sem honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012495-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCISCO DALL ORSOLETA (REQUERENTE)

SUELY ALVES DALL ORSOLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIMARA DA CONCEICAO SILVA ORSOLETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012495-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Antes de apreciar 

o pedido de ID: 16936352, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, carreie aos autos documento hábil a comprovar a 

relação de parentesco entre as partes. 2. Sem prejuízo do acima 

determinado, considerando o disposto na Portar ia n. º 

1455/2018-PRES-DGTJ, redesigno o dia 07.03.2019, às 15h30min, para 

realização da audiência de conciliação designada no ID: 16684667. 3. 

Cumpram-se os itens 4 e 5 da decisão de ID: 16684667. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006496-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ROZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006496-12.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por ZENAIDE ROSA DE OLIVEIRA em face de 

EDNA ROZA OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. No ID: 16681819 

requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 7. No mais, revogo a tutela de urgência concedida 

no ID: 14700003. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1002011-66.2018.8.11.0003. 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 Maria Lelis Nunes de Carvalho. move contra Maria 

Nunes de Macedo, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de MARIA NUNES MACEDO 

(qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª 

MARIA LELIS NUNES DE CARVALHO. 15. Em atenção ao disposto no art. 

755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de agosto 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, 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1002210-25.2017.8.11.0003. 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 Ozenita Rodrigues de Almeida move contra Emerson 

Almeida Norberto, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de EMERSON ALMEIDA 

NORBERTO (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª OZENITA RODRIGUES DE ALMEIDA. 15. Em atenção 

ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 
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advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de agosto 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, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1001958-22.2017.8.11.0003. 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 Vanusa Soares de Oliveira move contra Jane Cleia 

Soares Fernandes, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de JANE CLEIA SOARES 

FERNANDES (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª VANUSA SOARES DE OLIVEIRA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de setembro 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, 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1002430-86.2018.8.11.0003. 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 Norma da Silva Santos move contra Maria da Silva 

Santos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de M.S.S. (qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª NORMA DA 

SILVA SANTOS. 15. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". 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, JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002524-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

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:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO REQUERENTE 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735259 Nr: 14873-62.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224, 

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação do advogado da parte executada, JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR, OAB/MT 8872, para, no prazo de três dias, devolver os autos em 

cartório, sob pena de perder o direito de vista, bem como, incorrer em 

multa no importe de metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e 

§ 2º do art. 234 do Código de Processo Civil. Por oportuno, CERTIFICO que 

a carga foi realizada em 29/10/2018, estando pendente de cumprimento a 

decisão proferida em 02/10/2018, que determinou a avaliação judicial do 

imóvel, bem como os atos preparatórios da audiência de conciliação a ser 

realizada em 22 de janeiro de 2019, às 14 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774817 Nr: 4205-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVDS, RVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adão da Costa Sousa Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Matos Carvalho 329, Bairro: Lima Campos, 

Cidade: Pedreiras-MA

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DE ALIMENTOS interposta por P. H. 

T. DE S., menor, representado por ROSIMEIRE TEODORO DA SILVA. 

REQUER AO FINAL SEJA JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, 

CONDENANDO O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

AO REQUERENTE.
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Decisão/Despacho:Vistos etc.,

I. Prima facie, malgrado a certidão de fl. 61, petição de fl. 62 e parecer 

ministerial às fls. 65/69, verifica-se que a citação efetivada à fl. 60/60v 

refere-se a pessoa estranha a estes autos.

 Diante disso, denota-se que até a presente data não houve citação válida, 

a teor do disposto nas certidões negativas de fls. 50 e 58.

II. Doravante, notadamente para fins de evitar futuras arguições de 

nulidade, estando a parte requerida em local incerto e não sabido, defiro a 

citação pela via editalícia (fl.56).

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única.

Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será 

feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC).

Transcorrido in albis o prazo sem qualquer manifestação, nomeio o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da demandada, 

conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe aberta vista dos autos para 

que oferte a competente defesa.

III. Em seguida, intime-se a requerente para manifestar-se em dez dias, 

requerendo o que de direito, bem como acerca de eventual produção de 

outras provas, devendo, por oportuno, indicar de forma objetiva, os fatos 

que deseja demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Após parecer ministerial, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429029 Nr: 11101-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIEKO NISHIOKA HIROMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARIO MINORU HIROMOTO, 

LUCAS HIROMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes LUCAS HIROMOTO (Alvarás 160 e 163/2018) e 

RIEKO NISHIOKA HIRoMOTO (Alvarás 161 e 162/2018) para comparecer à 

Secretaria deste Juízo em horário de expediente forense normal (12h às 

19h, de segunda à sexta-feira), munidos dos documentos pessoais e do 

número do processo, para retirar os ALVARÁS expedidos e instruídos 

com as cópias necessárias (disponíveis em pasta própria neste Juízo), 

cabendo aos interessados a complementação de qualquer documento 

exigido pelos destinatários.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 868417 Nr: 6024-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILP, NPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verificando-se o desaparecimento dos autos da ação de cumprimento de 

sentença registrado sob Código 868417, determino sua restauração, com 

fundamento no art. 712 do CPC, devendo as partes ser intimadas para 

apresentar cópia de todos os documentos, petições e certidões que 

possuírem em seus arquivos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Autue-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788872 Nr: 9760-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFL, MDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verificando-se o desaparecimento dos autos da ação de execução de 

alimentos registrado sob Código 788872, determino sua restauração, com 

fundamento no art. 712 do CPC, devendo as partes ser intimadas para 

apresentar cópia de todos os documentos, petições e certidões que 

possuírem em seus arquivos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Autue-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 423829 Nr: 5966-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOR, JCRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Vistos etc.,

 Malgrado a certidão negativa de fls. 208, verifica-se que foi efetivado 

intimação em endereço diverso do informado nos autos.

 Destarte, objetivando evitar futuras arguições de nulidade, renove-se a 

intimação dos exequentes no endereço informado às fls. 112, nos moldes 

da decisão de fls. 206, sob pena de extinção.

Em caso de não localização pessoal no endereço fornecido nos autos, 

intime-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e prazo supra.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451247 Nr: 6427-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUZA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 3877

 Vistos etc.,

 A teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente no 

último endereço fornecido nos autos (fl. 156) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar regular andamento a marcha processual, sob pena de extinção.

Em caso de não localização pessoal, intime-se por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para fins e prazo supra.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790399 Nr: 10389-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIRENE NEPOMUCENA LOPES BAN, LAURO 

NEPOMUCENA LOPES, MARIA ELENA NEPOMUCENA CORREIA, JOAO 
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ALBERTO CORREIA, IVANY NEPOMUCENA LOPES, NEUZA NEPOMUCENA 

LOPES, DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES, MARIA TEREZA NEPOMUCENA 

LOPES DE ASSIS, BEATRIZ MACIEL LOPES, IVALDINA NEPOMUCENA 

LOPES, WERLEY FERREIRA NEPOMUCENA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDAURA LOPES CORREIA, 

LUSELENA NEPOMUCENA LOPES, ESPOLIO DE JOAQUIM NEPOMUCENO 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Prima facie, considerando o requerimento derradeiramente formulado, 

invocando o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, 

objetivando conferir celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante a Rede 

Infoseg, a fim de identificar a existência de cadastro de pessoa física em 

nome do falecido Joaquim Correia, conforme extrato que segue anexo.

No mais, ante ao pedido de fls. 92, efetivei pesquisa perante os sistemas 

RENAJUD e BACENJUD visando identificar a existência de veículos e 

ativos financeiros em nome do falecido, cuja busca restou inexitosa 

(documentos anexos).

 No mais, indefiro o pedido manejado derradeiramente pela Fazenda 

Pública Estadual, no que tange a apresentação da certidão negativa de 

débito junto à SEFAZ, porquanto se trata de incumbência do próprio ente, 

que dispõe de meios aptos a efetivar a pesquisa requerida por intermédio 

da autarquia fazendária competente, sendo demasiadamente inoportuno 

transferir tal ônus às partes.

Por fim, reitere-se a intimação do inventariante para que venha a cumprir 

integralmente o decisum de fls. 84, no prazo improrrogável de 30 dias, sob 

pena de extinção.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764892 Nr: 15768-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFCDM, PHFCDM, MRFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a exequente Maria Fernanda Fagundes Cardosos de 

Moraes implementou a maioridade no curso da ação (‘vide’ certidão de 

nascimento de fl. 09), intime-se, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, nos termos do art. 76, §1º, I, 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção (CPC, 485, VI). (...) 

Ademais, considerando o decurso do prazo solicitado à fl. 101 e em 

harmonia ao parecer ministerial, invocando o Princípio da Duração 

Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) eis que os exequentes 

perseguem o débito há quatro anos sem lograr êxito, intimem-se para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, promovendo os atos necessários, não sendo suficiente 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.Escoado o prazo sem 

manifestação, intimem-se pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao processo, sob pena e extinção (CPC, 455, III). Em caso 

de não localização pessoal, intimem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para fins e prazo supra.Após, conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERIONICE ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. A Senhora Desembargadora Corregedora 

Geral da Justiça, Maria Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular 

nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Deste modo, 

considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado 

Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 004/2014/TP. Com 

essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 

de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013285-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº MARCOS PAULO MODESTO - POLO ATIVO , para 

tomar ciência que foi redistribuido os presentes autos conforme 

determinado , como se vê comprovante Id. 17129091.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº: 1000270-59.2016.8.11.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES 

em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, visando apurar eventual 

defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como perito o 

contador José Welliton Alves de Souza (ID. 11315305), este apresentou o 

laudo pericial (ID. 13943370). Intimada, a parte autora discordou do laudo 

apresentado e requereu que: 1) o executado apresente documentos 

indispensáveis para o refazimento da perícia; 2) seja considerado o 

percentual de defasagem devido à exequente de 11,98%; e 3) a 

substituição do perito, nomeando para o encargo o contador Márcio 

Ferreira de Oliveira (id. 14757650). O Município de Rondonópolis, apesar 

de intimado, não manifestou sobre o laudo pericial. É o relatório. Decido. A 

questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do 

servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94. I Realizado o laudo 

pericial por técnico contábil habilitado, este trouxe cálculos elaborados nos 

moldes da Lei 8.880/94, também tendo sido observados a Medida 

Provisória nº 433/1994 (id. 13943370). Nota-se, ainda, que somente a 

parte executada apresentou quesitos (id11906667), os quais foram 

respondidos em aprofundado grau de detalhamento. De acordo com o 
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perito, a exequente ingressou no serviço público do Município de São José 

do Povo, no cargo efetivo de professora, em 24/02/2000 (item 3 – id. 

13943370). Segundo, ainda, o expert, como a exequente não pertencia 

aos quadros de servidores do município na época da conversão, 

utilizou-se como paradigma a ficha financeira de servidores com a mesma 

nomenclatura do cargo da autora, com remuneração recebida no período 

de 11/1993 a 06/1994 e data do efetivo pagamento (item 19). Importante 

transcrever trecho do laudo que afasta a alegação de que a utilização da 

URV do fim do mês teria acarretado danos patrimoniais à autora, 

notadamente porque recebia seus vencimentos no fim do mês e porque 

houve a conversão nos moldes da Lei 8.880/94: (...) A perícia apurou que, 

a exequente sendo professora, ou seja, vinculada ao poder executivo 

municipal, conclui-se que não faz jus à perda salarial no percentual de 

11.98%, pois, conforme demonstrado esse percentual foi para os 

servidores públicos do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público 

Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas 

remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, e que o 

Município de São José do Povo não possui Lei instituída versando sobre a 

conversão, caso, que poderia estar em desacordo com o estabelecido na 

Lei 8.880/94 (item 22). Concluiu, ainda, que não há Lei do Município de São 

José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido 

diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as 

remunerações; - Considerando a aplicação, na conversão, do método 

constante no Artigo 19 ao invés do Artigo 22 da Lei 8.880/94 por parte do 

Município, não necessariamente gerou perda salarial (id. 13943370). 

Constata – se, enfim, no Quadro 1, o resultado das análises pericias, 

ilustrando que a perca salarial no percentual de 11,96825% é somente 

para os servidores que receberam antes do fim do mês (por volta do dia 

20) (item 24). Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a 

despeito da inconformidade da autora com o resultado da perícia contábil 

apresentada no id. 13943370, a requerente não apontou elementos 

suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão. Portanto, se 

agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de 

perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a 

sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, 

senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito 

ser extinto e arquivado. Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das 

perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na 

forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da 

execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de 

vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas 

salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. 

(TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; 

Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 

Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).” “RECURSO DE 

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em 

que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de 

valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da 

Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu 

que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e 

não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. 

Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 

18/09/2018; Pág. 2410)” Ressalto que a extinção desta demanda não 

ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se 

reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. 

INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 

19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 

PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” 

Com essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. Rondonópolis, sexta-feira, 14 de dezembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA RODRIGUES DOS SANTOS NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR OAB - MS16337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1008953-17.2018.8.11.0003 VISTO. ODILZA RODRIGUES 

DOS SANTOS NOVAIS ajuizou ação de revisão c/c cobrança de 

diferenças de proventos de aposentadoria em face da SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO. A SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO não possui legitimidade para figurar no polo 

passivo, uma vez que é desprovida de personalidade jurídica própria. 

Diante disto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, retificando o polo passivo da presente ação, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Intime-se a autora, ainda, para, no mesmo prazo, juntar os 

documentos mencionados na petição de Id. 16602267. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002437-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RODRIGUES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002437-78.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio doença acidentário c/c pedido de 

transformação em aposentadoria por invalidez ajuizada por SALVADOR 

RODRIGUES FEITOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA (Av. Dr. 

Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, e-mail: 

contato@forenselab.com, telefone (65) 98112-2338), para realização de 

perícia médica judicial na data de 14 de março de 2019, às 09h15min, na 

sala de reunião deste Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para os honorários periciais, haja vista que o médico perito da empresa 

nomeada deverá se deslocar da Comarca de Cuiabá para realizar a perícia 

nesta Comarca. Oportuno esclarecer que a nomeação de empresa de 

outra cidade se deu em virtude de não existir nesta Comarca profissional 

que realize perícia médica sem receber sua contraprestação previamente 

ou logo após a entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade 

da parte autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º 

do CPC, para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o 

artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários 

periciais nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. 

Assim, intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo para pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou 

depósito do INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos 

os esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor 

da empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via 

própria. Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para 

informar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico 

responsável pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Após, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao 

perito. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do 

Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 17 de dezembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003014-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO(A))

JOCTA DA SILVA RUFINO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

 

Intimação das partes para que tomem ciência da juntada dos documentos 

de fls. 404/455( id. 16073622 e 16073624), manifestando-se nos autos no 

prazo de 10(dez) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703806 Nr: 11783-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, MAURICIO AUDE - OAB:4667, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação da parte Exequente, representada pelo advogado MAURICIO 

AUDE OAB/MT 4.667, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se 

acerca da petição e documentos de fls. 491/497 requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 778034 Nr: 5418-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 É o relatório.Decido.Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste 

razão ao embargante quanto à alegada omissão.Analisando os autos, 

verifica-se que o Município de Rondonópolis impugnou a execução de 

sentença apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Rondonópolis – SISPMUR (fls. 266/268).De acordo com o artigo 85, § 7º 

do CPC, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Na hipótese, houve impugnação ao 

cumprimento de sentença, de modo que são devidos os honorários 

advocatícios, mesmo o exequente tendo concordado com os cálculos do 

executado.Isso porque, em face da concordância do exequente, 

prevaleceu o cálculo do Município de Rondonópolis, gerando uma situação, 

a rigor, de acolhimento da impugnação.Assim, impõe-se a redistribuição do 

ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em favor do 

Município de Rondonópolis, nos termos do artigo 85, §1º e § 7º, do CPC. 

Ressalto que a hipossuficiência financeira do exequente já foi 

considerada para o benefício da justiça gratuita, não sendo impedimento 

para fixação dos honorários advocatícios, apenas desobriga a parte 

beneficiada de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência 

econômica do necessitado.Com essas considerações, conheço e dou 

provimento ao recurso de embargos de declaração, para condenar o 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

Município de Rondonópolis, os quais arbitro em 10% sobre o valor do 

excesso a execução, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa a obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza do requerente. Se dentro de 05 

anos, a parte autora não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação 

ficará prescrita (art. 98, §3º do CPC).No mais, cumpra-se a decisão de fls. 

283.Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736049 Nr: 15467-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEDIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818184 Nr: 2275-71.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER HAGEMANN HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 
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2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ALESSANDRO VALERIO INOCENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002790-21.2018.8.11.0003 VISTO. JOSIEL ALESSANDRO 

VALERIO INOCENCIO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, 

alegando, em suma: 01) trabalhou por 06 (seis) anos como catador(a) de 

matérias recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, 

encerrou-se as atividades naquele lixão em razão de ter sido 

transformado em aterro sanitário, levando a parte autora a perder sua 

única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização 

por parte dos réus; 03) foi construída uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos Provisória no Distrito Industrial do Município para que os 

catadores pudessem continuar laborando onde firmou-se um TAC que 

após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro 

sanitário (antigo lixão); 04) no Termo de Cooperação entre MPT, MP, 

Município de Rondonópolis e o SANEAR, no TAC firmado com a SEGER 

ficou acordado no item 09 que seria disponibilizado para alguns 

cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo 

período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e 

que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a UTR provisória não foi 

suficiente para os mais de 100 catadores que trabalhavam no antigo lixão, 

sendo que a UTR não comporta a quantidade de catadores do lixão; 06) 

menos da metade dos catadores tem acesso à UTR, pois apenas albergou 

os catadores que se cooperaram à SEGER; 07) apesar da parte autora 

ser catadora, por não ser cooperada da SEGER, não recebeu a bolsa 

social e a cesta básica em razão da ajuda ter sido oferecida somente aos 

que aderiram à referida cooperativa; 08) ao fechar o lixão e transformá-lo 

em aterro sanitário os requeridos ignoraram os que trabalhavam, pois a 

bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a bolsa social e a cesta 

básica não foram recebidas pela parte autora, que não anuiu ao acordo 

pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os catadores a se 

cooperarem à Seger para receberem a bolsa social irrisória pelo ínfimo 

período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a condenação dos 

réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 2.250,00, do valor 

referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros cessantes de R$ 

28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, tudo acrescido 

de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Citado, o SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou 

o pedido e arguiu a preliminar de incompetência, dizendo “que a matéria de 

fundo discutida na presente actio é a desativação de um lixão a céu 

aberto e o respectivo início de operação de um Aterro Sanitário, bem 

como, os impactos sociais destes atos administrativos, ou seja, é matéria 

de natureza inequivocamente ambiental, a afastar a competência deste 

juízo fazendário em favor da 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis, a quem compete, privativamente julgar os feitos ambientais”. 

No mérito, negou todos os fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em 

síntese, que os catadores do antigo lixão foram integrados socialmente e 

hoje trabalham com dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável Nova Esperança, criada pelos próprios catadores 

com apoio do SANEAR e demais entes públicos desta cidade. Destacou, 

ainda, que efetivamente realizou a inclusão social dos antigos catadores 

do lixão, de modo que todos os pedidos formulados na petição inicial são 

improcedentes. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também 

apresentou contestação, onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é 

o SANEAR, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No 

mérito, o Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos 

Sólidos é um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser 

imputada qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte 

autora. Afirmou, ainda, que os “entes públicos não abandonaram os 

catadores como afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão 

trabalham com dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes 

os pedidos da parte autora. Na fase de especificação das provas, as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Parecer do Ministério Público pela remessa dos autos para a vara 

ambiental. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia de 27 de 

março de 2019, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012745-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEBER JULIO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO JOSÉ CARLOS DO PÁTIO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012745-76.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: CLEBER JULIO DE SOUZA 

IMPETRADO: PREFEITO JOSÉ CARLOS DO PÁTIO Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por CLÉBER JULIO DE SOUZA em face 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO -. Como causa de pedir, sustenta o Impetrante 

que: O Impetrante realizou o Concurso público de provas e títulos para 

provimento de cargo de Técnica de Enfermagem da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, conforme Edital n. 001/2016 – PMR, de 16 de fevereiro de 

2016 e Edital n.06/2016 - PMR, de 20 de Abril de 2016 (doc. 03). Nesse 

contexto, o concurso contemplava diversas vagas, dentre as quais, para 

o cargo de Técnico de Enfermagem, com o número de 24 (vinte e quatro) 

vagas na ampla concorrência, sendo que o Impetrante ficou classificado 

em 36º lugar, conforme documentos em anexo (doc. 04). Primeiramente, 

24 (vinte e quatro) técnicos de enfermagem foram convocados, 

entretanto, 7 (sete) desistiram de assumir o cargo na Prefeitura (doc. 

05-42), segundo o portal da transparência não estão no quadro de 

funcionários, não existem e nunca exerceram qualquer tipo de trabalho na 

prefeitura, bem como está demonstrado no embargos à execução n.º 

1003229-66.2017.8.11.0003 proposto pela prefeitura em desfavor do 

Ministério Público. unta-se aos autos, as informações do portal da 

transparência demonstrando que seus nomes não vinculam a Prefeitura, 

sendo prova fiel e verdadeira do fato alegado; tais provas estão no rol de 

documentos públicos, logo, legítimos, para constituir alicerce na 

fundamentação do ato coator do Impetrado, bem como afirmados pelo 

próprio Impetrado em inúmeros ações propostas. Destarte, está claro que 

há a necessidade de preencher as vagas com os candidatos 

subsequentes. A Prefeitura, além de não convocar os candidatos do 

concurso, arrumou forma de contratação diferente da lícita, ou seja, 

contrata profissionais por portaria em “cargo em comissão” para exercer 

atividade técnica e também contrato por empresa terceirizada. Excelência, 

neste lapso temporal, após a realização do concurso e a desistência dos 

7 (sete) candidatos, foram publicadas várias Portarias (41 precisamente) 

– pelo Diário Oficial da Prefeitura – nomeando Técnicos de Enfermagem 

para trabalhar em suas unidades (doc. 06 e 44 ). Como mostra o quadro 

abaixo, bem como as convocações presentes nos documentos que 

embasam este Mandado de Segurança, os Técnicos de Enfermagem 

foram nomeados após a realização do concurso – o concurso está 

vigente – logo, mostra a necessidade e urgência da Prefeitura em 

preencher os quadros do seu corpo clínico. (...) Excelência, a Prefeitura 

tem escassez de profissionais de Enfermagem para compor seu quadro 

funcional - é notório - diante de suas atitudes. Os Técnicos de 

Enfermagem nomeados mediante portaria exercem hoje a função a qual 

foram designadas – função Técnica - já que, segundo o portal da 

transparência/portaria de convocação estão devidamente cadastrados 

como Técnicos de Enfermagem e atuando na rede municipal da Prefeitura 

e exercendo suas atividades no SUS. (doc. 06 e 44) Partindo de tais 

premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de: “Impetrante e assim assumir a função ao qual tem seu 

direito alicerçado, conforme exposto.”. 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 36ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto 

no edital - 24 (vinte e quatro) vagas - de ampla concorrência. No caso, as 

desistência alegadas pelo Impetrante (7 desistências) não alcançam a sua 

posição no concurso, uma vez que eram necessárias 12 desistências 

para atingir sua colocação. Essa situação jurídica revela, em princípio, que 

a parte impetrante não tem direito líquido e certo à nomeação, se limitando 

seu direito a uma mera expectativa. Ademais, nesse juízo de cognição 

sumária, não é crível dar valor absoluto a alegação de contratações 

precárias para a vaga de técnico de enfermagem, porque se não 

bastasse a necessidade de prova segura e que tenha passado sobre o 

crivo do contraditório. 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. 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. 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 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003473-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003473-92.2017.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se 

embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO PAN S.A. em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando ter sido ajuizada execução 

fiscal decorrente de multas aplicadas pelo PROCON, representadas pelas 

CDAS n.º 1881/2016, 1882/2016 e 2029/2016, as primeiras datadas de 

18/04/2016, e a última de 01/08/2016, totalizando o montante de R$ 

42.469,1 0 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

dez centavos). Alega a existência de diversas irregularidades nas CDA’S 

e nos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas, 

impedindo a constituição regular do crédito, sob os seguintes 

fundamentos: · CDA nº. 1881/2016 (Procedimento Administrativo nº: 

0112-009.336–4): legitimidade da cobrança, uma vez que a consumidora 

Grasiele Cordeiro Quaresma não devolveu o valor depositado, o que deve 

ser entendido como aquiescência com o contrato e, por conseguinte, 

inocorrência de violação às normas consumeristas; · CDA n.º 1882/2016 

(Procedimento Administrativo n.º 0112-008.055-8): legitimidade da 

cobrança, uma vez que a consumidora Leidianne Faria Ferreira sequer 

contestou a dívida e o inadimplemento, sendo medida de direito a 

negativação/protesto do nome. Acrescenta que informou a cliente sobre 

os procedimentos a serem adotados para a regularização do seu cadastro 

e a baixa da pendência junto ao Cartório de Protestos, tendo agido no 

exercício regular do seu direito; · CDA nº. 2029/2016(Procedimento 

Administrativo n.º 0112-010.741-8): salienta que não possui 

responsabilidade pela cobrança do valor descontado mensalmente da 
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conta do consumidor Vicente Paulo Peroba a título de taxa de cartão, 

sendo tal cobrança de responsabilidade única e exclusiva da empresa 

CETELEM BRASIL S.A. Ademais, alega que se prontificou a prestar os 

esclarecimentos necessários quanto à referida cobrança no processo 

administrativo, o que foi ignorado pelo PROCON, devendo ser declarada 

nula a multa em questão; · CDA nº. 2029/2016 (Procedimento 

Administrativo n.º 0113-002.837-7 e n.º 0112-008.692–7): afirma que em 

ambos os casos não apresentou defesa escrita e nem compareceu na 

audiência de conciliação, manifestando-se tão somente quando da 

interposição de recurso administrativo, o que, no entanto, alega ser 

insuficiente para respaldar a aplicação de multa pelo PROCON sob o 

fundamento de desobediência, o que extrapola a sua competência, motivo 

pelo qual devem ser declaradas nulas as multas; · CDA n.º 2029/2016 

(Procedimento Administrativo n.º 0112-006.605-8): impertinência na 

aplicação da multa, tendo em vista que o seu fato gerador decorre da 

suposta tentativa frustrada da consumidora Aparecida Nunes Freitas em 

efetuar o pagamento antecipado das parcelas referentes ao empréstimo 

realizado, sendo que em audiência conciliatória foram esclarecidas as 

providências necessárias para tanto, o que não foi atendido pela 

reclamante. Como causa de pedir, argumenta que o PROCON 

desconsiderou a sua postura colaborativa, razão pela qual requer a 

declaração de nulidade das cobranças, julgando extinta a execução fiscal 

ou, alternativamente, reduzidos os valores das multas. A inicial foi 

recebida, tendo sido concedido o efeito suspensivo aos embargos (id nº. 

9268311). O Município apresentou impugnação aos embargos, alegando 

inicialmente a inidoneidade da garantia apresentada, já que não consta a 

Fazenda Pública Municipal como beneficiária, mas, sim, a Procuradoria 

Geral do Estado. No mérito, sustenta a legalidade das multas, assim como 

do quantum fixado e a competência do PROCON para a aplicação de 

sanções. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça 

vestibular. Após, vieram-me os autos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. De início, afasto a alegada inexistência de garantia idônea, já que 

consta nos autos a apólice de seguro garantia Número: 

11-0775-23-0171786 em favor do Município de Rondonópolis. Pois bem. 

Como se vê do relatório, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos 

pelo BANCO PAN S.A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

alegando, em síntese, a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo 

PROCON, as quais deram ensejo à propositura de ação de execução 

fiscal. Por sua vez, o embargado alega a inexistência de irregularidades 

nas sanções aplicadas, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. CDA Nº 1881/2016 (Ficha de Atendimento n.º 0112 -009.336 -4) 

Em que pese os argumentos sustentados na inicial, o embargante não 

juntou aos autos cópia do processo administrativo que originou a multa 

objeto da discussão, inviabilizando, por conseguinte, a análise do mérito 

administrativo. Aliás, a parte autora se limitou a anexar cópia do 

comprovante de crédito em favor de GRASIELE CORDEIRO QUARESMA, o 

que, por sua vez, sequer é questão controvertida, uma vez que a 

reclamação foi feita junto ao PROCON justamente porque a consumidora 

afirma não ter solicitado tal valor. Dessa forma, não tendo o embargante 

se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, impossível a análise 

dos fundamentos utilizados para a aplicação da multa e, por 

consequência, a declaração de nulidade. CDA N.º 1882/2016 (Ficha de 

Atendimento n.º 0112 -008.055) Melhor sorte não assiste ao embargante 

em relação à referida ficha de atendimento, em que consta LEIDIANNE 

FARIA FERREIRA como reclamante. Isso porque, busca o requerente, por 

meio desses embargos, a declaração de nulidade da multa aplicada pelo 

PROCON, decorrente da reclamação formulada pela consumidora no 

sentido de que buscou realizar o pagamento das parcelas devidas ao 

Banco, sem que tenha logrado êxito, haja vista que foram exigidas 

inúmeras formalidades para tanto, permanecendo o seu nome negativado. 

No entanto, embora o embargante afirme que administrativamente 

demonstrou a legalidade da sua atuação, não trouxe aos autos nenhum 

documento apto a comprovar suas alegações, se restringindo a externar 

seu inconformismo com a decisão administrativa. CDA N.º 2029 /2016 

(Ficha de Atendimento n.º 0112-010.741 -8) O embargante alega que a 

aplicação da multa, no referido caso, também se deu indevidamente. Na 

espécie, sustenta que a reclamação formulada pelo consumidor VICENTE 

PAULO PEROBA está pautada em suposto desconto indevido da sua 

aposentadoria, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), decorrente da 

emissão automática e não autorizada de um cartão da CETELEM, o qual 

sequer foi recebido. Assevera que não é responsável pelos descontos e 

nem mesmo pela emissão do cartão, sob o argumento de que “ao contrair 

empréstimo junto ao embargante, o reclamante teve 20% (vinte por cento) 

de sua margem disponibilizada pelo próprio Banco PAN e 10% (dez por 

cento) foram liberados pelo Cartão Consignado da bandeira Aura, que é 

administrado pela empresa CETELEM. Ou seja, o cartão apareceu como um 

mecanismo utilizado tão somente para que o consumidor não tivesse 

problemas com a sua margem consignável.”, ressaltando que “não possui 

qualquer ingerência sobre tais descontos de R$ 35,00 (questionados pelo 

consumidor e que são objeto da reclamação), os quais se revelam como 

de responsabilidade única e exclusiva da empresa CETELEM BRASIL S.A.” 

Os argumentos suscitados pelo embargante não merecem prosperar. A 

partir de uma análise superficial dos documentos apresentados e das 

próprias declarações constantes na inicial, já que não há cópia da decisão 

administrativa, verifica-se que a parte autora busca a todo custo se eximir 

da sua responsabilidade. O empréstimo foi firmado com o Banco e, 

examinando o contrato, não se constata a existência de nenhuma cláusula 

informando ao consumidor quanto à liberação do cartão e dos seus 

descontos, o que é agravado pelo fato de ser este deficiente visual. Além 

disso, mais uma vez o Banco não instruiu o feito com cópia integral do 

procedimento realizado junto ao PROCON, não havendo como analisar o 

mérito administrativo, isto é, as razões que levaram à aplicação da 

infração e, por conseguinte, a sua legalidade ou não. CDA N.º 2029 /2016 

(Ficha de Atendimento nº 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7) As multas 

objetos das mencionadas fichas de atendimento decorrem da não 

apresentação de defesa escrita e comparecimento na audiência pela 

instituição financeira, o que foi considerado pelo PROCON como prática de 

desobediência. Não obstante o embargante alegue a incompetência do 

PROCON para a aplicação da multa com base no supracitado fundamento, 

é certo que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, 

inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a 

teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997. In verbis: 

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do 

consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início 

mediante: I - ato, por escrito, da autoridade competente; I - lavratura de 

auto de infração; III - reclamação. (...) § 2º A recusa à prestação das 

informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos 

órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do 

Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para 

determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das 

sanções administrativas e civis cabíveis. Do mesmo modo estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 55. A União, os Estados e o Distrito 

Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 

administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) § 4° Os órgãos 

oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob 

pena de desobediência, prestem informações sobre questões de 

interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Esse 

entendimento é corroborado pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PROCON – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – NÃO 

COMPARECIMENTO – MULTA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

33,§2º DO DECRETO Nº 2.181/97 - RECURSO DESPROVIDO.1. “A recusa à 

prestação das informações ou o desrespeito às determinações e 

convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma 

do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com 

poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da 

imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.” (§2º, artigo 33 do 

Decreto nº 2.181/97)2. Em sede mandamental, a ausência de prova 

pré-constituída sobre a condição econômica e financeira do fornecedor 

não permite a constatação fática de suas alegações no sentido de minorar 

o quantum da multa administrativa. 3. Recurso desprovido. (Ap 

83751/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2013, 

Publicado no DJE 15/05/2014) Logo, não há que se falar em incompetência 

do PROCON para a aplicação de multa administrativa. CDA N.º 2029/2016 

(Ficha de Atendimento n.º 0112-006.605-8) Assim como nos demais 

casos, o embargante se limita a discorrer sobre a reclamação realizada 

junto ao PROCON e a ausência de ilegalidade da sua parte, sem, contudo, 

apresentar cópia do procedimento administrativo, mais precisamente da 
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decisão que aplicou a multa, o que obsta a discussão do mérito. Com 

efeito, seja no que diz respeito à alegada incompetência do PROCON para 

a aplicação das multas, sob o argumento de inocorrência de violação às 

normas consumeristas ou, ainda, quanto à irresignação acerca do valor 

arbitrado às infrações, caberia ao embargante apresentar cópia do 

procedimento administrativo, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros 

considerados para a fixação da penalidade objeto da execução, 

comprovando eventual desproporcionalidade e a ausência de prática de 

infração da sua parte, ônus do qual não se desincumbiu, conquanto tenha 

sido facultada a produção de novas provas (id nº. 9268311 e 12683495) 

Partindo dessas premissas, a improcedência da pretensão objeto dos 

presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC. 

Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença nos autos da 

execução fiscal nº. 1005178-62.2016.8.11.0003. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Edson Dias 

Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005835-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VANNI BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005835-33.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: JULIANA VANNI BORGES 

IMPETRADO: PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por JULIANA VANNI BORGES em 

face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, visando combater suposto ato coator e ilegal consistente na 

ausência de nomeação para exercer o cargo de contadora, para o qual foi 

classificada em 8º lugar. Afirma que o Edital nº. 01/2016 previu 04 (quatro) 

vagas para o referido cargo, tendo sido realizada a convocação dos 06 

(seis) primeiros candidatos, dos quais o 1º e o 3º pediram exoneração, 

enquanto o 5º sequer tomou posse, permanecendo uma vaga sem 

preenchimento, fato que, a seu ver, lhe garante o direito líquido e certo à 

nomeação. O pedido liminar foi indeferido. A parte impetrada prestou 

informações, alegando a ausência de direito líquido e certo, pugnando, por 

conseguinte, pela denegação da segurança. Instado, o Ministério Público 

se manifestou pela não concessão da segurança. Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do 

poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o 

manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de 

segurança individual como: “(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto 

à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 

processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito 

individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, 

Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à impetrante. A espécie, conforme se infere do Edital 

001/2016, revela que o certame previu 04 (quatro) vagas para o cargo de 

contador, enquanto a impetrante ficou classificada em 8º lugar, não sendo 

suficiente, para assegurar a existência de direito líquido e certo, a 

exoneração de 02 (dois) dos aprovados, bem como a desistência de 

outro. Isso porque os candidatos classificados em 2º, 4º e 6º lugar 

tomaram posse, permanecendo apenas 01 (uma) vaga em vacância, fato 

que remete à conclusão inequívoca de existe um candidato classificado 

em melhor posição do que a impetrante, mais precisamente o 7º colocado, 

de modo que eventual direito à nomeação não é da parte autora, mas, sim, 

do candidato de melhor colocação. Ora, com a classificação fora do 

número de vagas ofertadas no edital, não há falar em direito líquido e certo 

à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito. Com efeito, não se 

pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que não é o caso dos autos. 

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes. A propósito, 

confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. CADASTRO 

DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. 1. "A tese 

objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" 

(RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

09/12/2015). 2. Mandado de segurança denegado. (MS 22.515/DF, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/08/2018, DJe 28/08/2018) No mesmo sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO 

PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONCURSO PÚBLICO – 

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Candidato 

aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de 

reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sendo 

constituído tal direito subjetivo apenas mediante comprovação da 

existência de novas vagas ou de contratação temporária irregular. (Des. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

26/01/2018) Não sem propósito, Hely Lopes Meirelles define direito líquido 

e certo como aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de 

plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892) 

Partindo dessas premissas, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo 

apto a forçar a concessão da segurança. De igual maneira se manifestou 

o Ilustre representante do Ministério Público (id nº: 15414341): “(...) 

Note-se que é notório o entendimento doutrinário e jurisprudencial no 

sentido de que o simples fato de aprovação em concurso público, porém 

em ordem classificatória superior ao números de vagas previamente 

estabelecidos no edital do concurso, não obriga a administração pública 

convocar os aprovados fora das vagas fixadas inicialmente. A 
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classificação não gera direito adquirido!” Ante o exposto, acolho o parecer 

do Ministério Público e julgo improcedente a pretensão posta na peça 

vestibular para o fim de denegar a segurança, o que o faço com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria 

já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 

do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações 

de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009420-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LUIZ DA COSTA (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

TAC ENGENHARIA LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

WAGNER ANTONIO CAMILO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009420-30.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

TAC ENGENHARIA LTDA - EPP, MOISES LUIZ DA COSTA Vistos etc., 

Cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANANIAS MARTINS DE 

SOUZA FILHO, TAC ENGENHARIA LTDA-ME e MOISES LUIZ DA COSTA, 

alegando, em síntese, estar em trâmite junto à Promotoria de Justiça o 

Inquérito Civil nº41/2012 - SIMP nº 011387-010/2012 -, instaurado para 

investigar supostas irregularidades na contratação da empresa requerida 

pelo também requerido, Ananias (ex-Prefeito Municipal), o qual teria 

utilizado a referida contratação para desviar recursos públicos. Alega a 

necessidade de perícia contábil para instrução do inquérito e posterior 

ajuizamento da respectiva ação civil pública, fazendo-se, necessária, 

entretanto, a interrupção do prazo prescricional para tanto. Como causa 

de pedir, requer sejam os requeridos citados, a fim de que tomem 

conhecimento quanto i) à interrupção do prazo prescricional da ação civil 

de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, contando-se 

novo prazo de cinco (05) anos a partir da data de decisão de citação e 

intimação; ii) a responsabilidade civil dos demandados quanto aos atos 

irregulares e ímprobos; iii) a intenção expressa no tocante à conservação 

de direitos do Município de Rondonópolis em relação ao total do dano ao 

erário que eventualmente for apurado; e iv) a demonstração formal da 

intenção do autor quanto à propositura da ação civil de responsabilidade 

por ato de improbidade administrativa. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação dos requeridos (id nº. 10859445). Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação (id nº. 11895540). O Ministério Público informou 

ter sido atingida a finalidade pretendida, pugnando pelo julgamento e 

arquivamento do feito (id nº. 12019870). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em face de Ananias Martins De Souza Filho, TAC Engenharia 

Ltda-Me e Moises Luiz da Costa, visando, em apertada síntese, a 

interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de ação civil pública 

por improbidade administrativa. Citados, os demandados deixaram de se 

manifestar. Na espécie, verifica-se que a finalidade almejada pelo parquet, 

qual seja, a interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa, foi devidamente 

alcançada, a teor do que dispõe o art. 202, inciso II, do Código Civil. 

Confira-se: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá 

ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, 

que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma 

da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente”. 

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 726: 

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito”. Partindo dessas premissas e, ainda, não havendo 

manifestação dos requeridos, a procedência da pretensão inicial é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão versada na 

peça vestibular, o que o faço com fundamento nos artigos 202, inciso II, do 

Código Civil e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em 

atenção ao princípio da causalidade, e sem honorários advocatícios, já 

que não são devidos ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002854-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ECONOMY 

BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI (filial) e ECONOMY 

BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA em face de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS e VALDECIR FELTRIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

RECEITA, visando combater o suposto ato coator e ilegal consistente no 

impedimento de emissão da taxa para expedição de alvará de 

funcionamento sob a alegação de necessidade do encerramento do 

procedimento fiscal nº 50.282/2017 e, no processo administrativo infirma a 

necessidade de apresentação de alvará de funcionamento para o 

encerramento. Pugnou o impetrante, então, pela determinação para impedir 

a paralisação arbitrária e ilegal “restrição administrativa” das atividades 

das Impetrantes, bem como determinar a imediata expedição da guia de 

alvará de funcionamento. O pedido liminar foi deferido parcialmente, para 

que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à existência do 

processo administrativo nº 50.282/2017. Nas informações, as partes 

impetradas sustentam a ausência de direito líquido e certo, uma vez que 

cabe ao impetrante providenciar a descaracterização dos meios 

publicitários no tocante à operacionalidade da atividade que envolve 

assistência/plano funeral, deixando definitivamente de exercer essa 

atividade no local, razão pela qual o referido alvará não foi emitido. O 

Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança, 

para determinar à autoridade coatora que emita aos impetrantes a taxa de 

alvará, e paga essa, determina a desinterdição do estabelecimento até o 

final processamento do pertinente processo administrativo. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, 

da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão às 

Impetrantes. A espécie, conforme se vê do relatório, revela que as 

Impetrantes encontram-se impossibilitadas de cumprirem as determinações 

impostas pelas autoridades coatoras, uma vez que se trata de condições 

inatingíveis, pois a expedição do alvará depende da finalização do 

procedimento administrativo e o encerramento do processo administrativo 
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depende do alvará de funcionamento. É evidente que a imposição para a 

obtenção do alvará de funcionamento é impossível de se atingir, eis que o 

encerramento do procedimento administrativo depende justamente da 

apresentação daquele e vice-versa. Com efeito, a expedição do alvará de 

funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras 

estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica, não podendo 

a Administração Pública condicionar a liberação do documento a um 

processo administrativo que exige justamente a apresentação daquele, 

como forma de coação a impedir a própria atividade econômica. Ora, nada 

impede que a Administração Pública cumpra com seu dever de 

fiscalização e que o alvará somente seja expedido com a estrita 

observância dos requisitos legais exigidos. Todavia, o ato de vincular a 

expedição do alvará ao encerramento de um processo administrativo que 

exige a apresentação daquele documento configura ilegalidade, eis que se 

trata de condição impossível de ser atingida, que impõe reconhecer a 

efetiva violação a direito líquido e certo. Partindo dessas premissas, é 

certo que os direitos e garantias fundamentais do cidadão são 

assegurados na exata medida que se impõe limite à arbitrariedade da 

autoridade impetrada, de modo que a matéria em exame está amparada 

por regra constitucional do livre exercício de atividade econômica, sendo a 

liberação do alvará de funcionamento imprescindível para o exercício das 

atividades laborativas, desde que devidamente preenchidas as exigências 

legais. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular para o fim de 

conceder a ordem postulada, mantendo a liminar deferida nos autos, a fim 

de determinar que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à 

existência do processo administrativo nº 50.282/2017, bem como para que 

procedam à emissão da taxa de alvará, e, consequentemente, do alvará 

de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002854-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ECONOMY 

BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI (filial) e ECONOMY 

BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA em face de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS e VALDECIR FELTRIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

RECEITA, visando combater o suposto ato coator e ilegal consistente no 

impedimento de emissão da taxa para expedição de alvará de 

funcionamento sob a alegação de necessidade do encerramento do 

procedimento fiscal nº 50.282/2017 e, no processo administrativo infirma a 

necessidade de apresentação de alvará de funcionamento para o 

encerramento. Pugnou o impetrante, então, pela determinação para impedir 

a paralisação arbitrária e ilegal “restrição administrativa” das atividades 

das Impetrantes, bem como determinar a imediata expedição da guia de 

alvará de funcionamento. O pedido liminar foi deferido parcialmente, para 

que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à existência do 

processo administrativo nº 50.282/2017. Nas informações, as partes 

impetradas sustentam a ausência de direito líquido e certo, uma vez que 

cabe ao impetrante providenciar a descaracterização dos meios 

publicitários no tocante à operacionalidade da atividade que envolve 

assistência/plano funeral, deixando definitivamente de exercer essa 

atividade no local, razão pela qual o referido alvará não foi emitido. O 

Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança, 

para determinar à autoridade coatora que emita aos impetrantes a taxa de 

alvará, e paga essa, determina a desinterdição do estabelecimento até o 

final processamento do pertinente processo administrativo. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, 

da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão às 

Impetrantes. A espécie, conforme se vê do relatório, revela que as 

Impetrantes encontram-se impossibilitadas de cumprirem as determinações 

impostas pelas autoridades coatoras, uma vez que se trata de condições 

inatingíveis, pois a expedição do alvará depende da finalização do 

procedimento administrativo e o encerramento do processo administrativo 

depende do alvará de funcionamento. É evidente que a imposição para a 

obtenção do alvará de funcionamento é impossível de se atingir, eis que o 

encerramento do procedimento administrativo depende justamente da 

apresentação daquele e vice-versa. Com efeito, a expedição do alvará de 

funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras 

estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica, não podendo 

a Administração Pública condicionar a liberação do documento a um 

processo administrativo que exige justamente a apresentação daquele, 

como forma de coação a impedir a própria atividade econômica. Ora, nada 

impede que a Administração Pública cumpra com seu dever de 

fiscalização e que o alvará somente seja expedido com a estrita 

observância dos requisitos legais exigidos. Todavia, o ato de vincular a 

expedição do alvará ao encerramento de um processo administrativo que 

exige a apresentação daquele documento configura ilegalidade, eis que se 

trata de condição impossível de ser atingida, que impõe reconhecer a 

efetiva violação a direito líquido e certo. Partindo dessas premissas, é 

certo que os direitos e garantias fundamentais do cidadão são 

assegurados na exata medida que se impõe limite à arbitrariedade da 

autoridade impetrada, de modo que a matéria em exame está amparada 

por regra constitucional do livre exercício de atividade econômica, sendo a 

liberação do alvará de funcionamento imprescindível para o exercício das 

atividades laborativas, desde que devidamente preenchidas as exigências 

legais. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular para o fim de 

conceder a ordem postulada, mantendo a liminar deferida nos autos, a fim 

de determinar que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à 

existência do processo administrativo nº 50.282/2017, bem como para que 

procedam à emissão da taxa de alvará, e, consequentemente, do alvará 

de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003633-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS JUCÁ ALVES OAB - SP206993 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA OAB - SP274437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1003633-54.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [EXTINÇÃO 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DECADÊNCIA, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, 

ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL (1118) POLO ATIVO: Nome: ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A Endereço: ÁREA RURAL, S/N, ROD BR 

163 KM 96, ÁREA RURAL DE RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78750-899 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar sua concordância com o valor proposto a título 

de honorários e, consequentemente, efetuar o depósito do valor 

correspondente aos honorários periciais para que seja dado início aos 

trabalhos periciais, 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 : "(...) Apresentado o valor dos honorários 

periciais, intime-se a parte embargante para manifestação ou depósito nos 

autos do valor da perícia, no prazo de 05 (cinco) dias. Autorizo desde já o 

levantamento pelo Perito de 50% no início dos trabalhos e o restante na 

entrega do laudo. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do 

laudo pericial, após o início dos trabalhos. Com o depósito dos honorários 

e vencido o prazo para apresentação de Assistentes e quesitos, intime-se 

o perito para o início dos trabalhos. Int. Às providências. (...)" 

RONDONÓPOLIS, 17 de dezembro 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001036-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA BRAGA CABRAL MACHADO (EXECUTADO)

OLIVEIRA MACHADO & CABRAL MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc., A Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificada e representada nos autos, propõe execução 

fiscal em face da OLIVEIRA MACHADO E CABRAL e outros qualificados, 

pleiteando, dentre outros, a citação dos devedores para pagamento da 

dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. Manifestação 

da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em razão da 

quitação do débito – Id. 16694945 -. É o relatório. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil que a extinção da execução 

ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o reconhecimento 

expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil. Custas pelos executados. Por derradeiro, 

determino a liberação dos valores penhorados – Id. 16141826 -. Com o 

trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008673-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1008673-46.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 24.108,00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: AMILSON PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA CAMPO 

LIMPO, 170, VILA OPERÁRIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-600 

POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE 

FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação à contestação. RONDONÓPOLIS, 17 de 

dezembro 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001691-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CALISTO - ME (EXECUTADO)

MONICA CALISTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Indefiro, por ora, o pedido de pesquisa via BACENJUD, uma 

vez que os executados não foram devidamente citados. De outro lado, 

verifico que já houve tentativa de citação por carta e por Oficial de Justiça, 

esgotando as possibilidades de citação pessoal. Assim, promova-se a 

citação via edital dos executados MÔNICA CALISTO ME e MÔNICA 

CALISTO para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução. Decorrido o prazo sem satisfação do débito, 

voltem os autos conclusos para a análise do pedido de penhora. Intime-se. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013401-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVES & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, 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. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 425867 Nr: 7977-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIE DA SILVEIRA E 

LIMA - OAB:285386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de 

sentença, uma vez que intempestivo e, por conseguinte, homologo os 

cálculos da parte exequente - fls. 281 -, que reconheceu que o valor 

devido de R$ 33.254,60 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta centavos). Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

levando-se em consideração o Provimento nº 11/2017-CM, remetam-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para devida atualização, conforme art. 3º, §1º do Provimento, por meio de 

malote digital (ou e-mail funcional), com as devidas informações 

requisitadas (I-sentença; II- acórdão – se houver – III- o título que deu 

origem ao cálculo e suas alterações; IV- o cálculo originário da liquidação; 

V- informação referente à prioridade legal;). Após, expeça-se as 

requisição de pequeno valor, devidamente instruída com os documentos 

previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM (I- sentença 

condenatória, acórdão – se houver -; II- sentença homologatória; III- 

certidões de transito em julgado tanto do processo de conhecimento como 

dos embargos à execução – se houver -; IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos; V- certidão de decurso do prazo 

legal para oposição de embargos à execução ou cópia da decisão nestes 

proferida; V- o cálculo de liquidação de débito atualizado com as devidas 

deduções;). Aguarde-se a quitação em escaninho próprio na secretaria. 

Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento da quantia 

depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente tiver 

direito.Após, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se a dívida encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio 

será interpretado como quitação total. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-se os autos conclusos para extinção.P. R. 

I.Rondonópolis, 13 de dezembro de 2018. Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737208 Nr: 98-08.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807591 Nr: 17202-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821609 Nr: 3471-76.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 

14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 421657 Nr: 3835-92.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS RONDONOPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734964 Nr: 14661-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA XAVIER DA SILVA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732337 Nr: 12569-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA Á 

SAUDE DOS SERVIDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218 MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES por seus procuradores a fim de manifestarem 

no prazo legal, acerca do Laudo Pericial Contábil juntados aos autos às 

fls. 305/310.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1012819-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE (RÉU)

JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE (RÉU)

MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT JUÍZO DEPRECADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE CUIABÁ/MT PROCESSO n. 1012819-33.2018.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 4.276.441,97 ESPÉCIE: [DANO AO ERÁRIO]->AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis Endereço: RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, 2630, Jd Santa Marta, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 POLO PASSIVO: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Sala 1010 - 

Edifício Centro Empresarial Paiaguás, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 Nome: SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE Endereço: 

RUA ANTIGUA, 8, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-684 Nome: JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE Endereço: RUA ANTIGUA, 

8, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-684 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 documento, para responder a ação, 

caso queira. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para responder a ação 

é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada desta deprecata aos 

autos originários. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de Direito 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009591-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

JOSE FERREIRA DE MOURA (RÉU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (RÉU)

EDIO GOMES DA SILVA (RÉU)

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA (RÉU)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 426 de 594



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009591-84.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA, JOSE FERREIRA DE MOURA, J. 

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME, EDIO 

GOMES DA SILVA, JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO, 

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA Vistos etc., Cuida-se de 

ação cautelar de notificação e protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANANIAS MARTINS DE 

SOUZA FILHO, NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA, JOSÉ FERREIRA 

DE MOURA, J. MOURA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS 

LTDA, EDIO GOMES DA SILVA, JOSÉ RENALDO DE ALMEIDA 

ASSUMPÇÃO e ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA, 

sustentando estar em trâmite na 2ª Promotoria Cível de Rondonópolis o 

Inquérito Civil nº. 51/2012 – SIMP nº. 000028-010/2013, instaurado para 

investigar suposta alienação ilegal promovida pelo primeiro requerido 

(ex-Prefeito Municipal) de uma área de reserva municipal de 32.573,36 m², 

localizada no Loteamento Residencial Granville II, matrícula nº 94.194, 

através da Lei Municipal nº. 7501/2012. Acrescenta que nos autos da 

ação civil pública de código 735430, distribuída para a 1ª Vara da Fazenda 

Pública desta comarca, foi proferida sentença de procedência, tendo sido 

declarada a nulidade da desafetação e da dação em pagamento da 

referida área, determinando-se a reversão do domínio e posse para a 

municipalidade. Destaca a necessidade de prosseguimento do inquérito 

para individualização de possível ato de improbidade, encontrando-se 

pendente de relatório técnico pericial para sua conclusão. Como causa de 

pedir, requer sejam os requeridos citados, a fim de que tomem 

conhecimento quanto i) à interrupção do prazo prescricional da ação civil 

de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, contando-se 

novo prazo de cinco (05) anos a partir da data de decisão de citação e 

intimação; ii) a responsabilidade civil dos demandados quanto aos atos 

irregulares e ímprobos; iii) a intenção expressa no tocante à conservação 

de direitos do Município de Rondonópolis em relação ao total do dano ao 

erário que eventualmente for apurado; e iv) a demonstração formal da 

intenção do autor quanto à propositura da ação civil de responsabilidade 

por ato de improbidade administrativa. Citados, os requeridos José 

Renaldo, Édio e Elysangela apresentaram contestação, alegando 

preliminarmente a incompetência do juízo de 1º grau, sob o argumento de 

que um dos requeridos é ex-Prefeito, não devendo ser aplicada a Lei nº. 

8.429/92; bem como a inépcia da petição inicial, por ausência de pedido 

certo e determinado. No mérito, requerem a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial, afirmando a regularidade dos atos praticados. O 

requerido Ananias deixou de se manifestar (id nº. 13379720). A parte 

autora apresentou impugnação, rebatendo as teses defensivas e 

reafirmando os pedidos constantes na inicial. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e outros, 

sustentando, em apertada síntese, a necessidade de notificação dos 

requeridos quanto à presente ação, a fim de que seja interrompido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento de ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa, cujos elementos para individualização 

das condutas estão sendo colhidos no inquérito civil nº. 51/2012. Por sua 

vez, os requeridos se manifestaram pela extinção do feito sem análise do 

mérito ou, alternativamente, pela improcedência da pretensão inicial. De 

início, destaco que estão presentes na espécie os requisitos do artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, visto que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. Da incompetência do Juízo e inadequação da via eleita 

Em preliminar de contestação, os requeridos supramencionados aduzem 

que, dada a função pública ocupada à época dos fatos pelo também 

demandado Ananias Martins de Souza Filho, como ex-Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, eventual responsabilização deveria ocorrer de acordo com 

as prerrogativas da Lei de Crime de Responsabilidade, e não pela Lei nº 

8.429/92, o que fatalmente atrairia a competência do Tribunal de Justiça. 

Não obstante tais afirmações, a questão em comento foi objeto de análise 

pelo Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

tendo sido, na ocasião, assentado o entendimento de que prefeitos 

municipais, ainda que sejam agentes políticos, estão sujeitos à Lei de 

Improbidade Administrativa, não se estendendo, para as respectivas 

ações de improbidade, as hipóteses de prerrogativa de foro (ARE 683235 

RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR 

MENDES, julgado em 30/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 

DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013 REPUBLICAÇÃO: DJe-124 

DIVULG 27-06-2013 PUBLIC 28-06-2013 ). Nesse sentido: Agravo 

regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 

Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e 

razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. 

Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 

Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade 

administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. 

Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. 

Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que 

nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência 

das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o 

reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório 

da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão 

mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos 

ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão 

geral. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1053857 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018) Destarte, 

afasto as preliminares de ofensa ao princípio da legalidade, incompetência 

de juízo e inadequação da via eleita. Da inépcia da petição inicial Rejeito de 

plano a mencionada preliminar, haja vista que a petição inicial preenche os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo 

indevidas as alegações de generalidade e indeterminação, uma vez que a 

causa de pedir desta ação está devidamente especificada e se limita à 

interrupção do prazo prescricional, a fim de preservar a possibilidade de 

ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Do mérito Infere-se da 

peça contestatória que os requeridos rebatem, no mérito, questões 

relacionadas não à presente ação cautelar, mas, sim, à própria ação de 

improbidade, que sequer foi ajuizada. Aliás, vale ressaltar que a presente 

ação está afeta às disposições que regem os procedimentos de jurisdição 

voluntária, limitando-se exclusivamente à cientificação dos requeridos 

quanto à interrupção do prazo prescricional para posterior ajuizamento da 

ação principal, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 726 do 

CPC, que assim dispõe: Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar 

formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 

poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para 

dar-lhes ciência de seu propósito. § 1o Se a pretensão for a de dar 

conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a 

tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. § 2o Aplica-se o 

disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial. Nestes autos 

não se discute se os demandados devem ou não ser processados e 

condenados pela prática de atos ímprobos, mas tão somente visam 

garantir ao ente ministerial a possibilidade de propor a ação pertinente em 

momento oportuno, finalidade esta agora alcançada, a teor do que dispõe 

o art. 202, inciso II, do Código Civil. Art. 202. A interrupção da prescrição, 

que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do 

inciso antecedente. Partindo dessas premissas, a procedência da 

pretensão inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente 

o pedido inicial, com fundamento no art. 202, inciso II, do Código Civil, e art. 

726, §2º, do Código de Processo Civil, o que o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, notifiquem-se os requeridos quanto à presente 

ação e, na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos 

termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Sem custas, em atenção 

ao princípio da causalidade, e sem honorários advocatícios, já que não 

são devidos ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 651758 Nr: 1355-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI CONCEIÇÃO DE SOUZA, FRANCISCO 

OSNIR DE SOUZA ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169/O

 3. Dispositivo.PRONÚNCIO os acusados Jhoni Conceição de Souza e 

Francisco Osnir de Souza Romão, enquadrando-os nas sanções do artigo 

121, §2º, II e IV do Código Penal, com observância na Lei 8.072/1990, vez 

que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 

do Código de Processo Penal.Mantenham-se os acusados em cárcere 

uma vez que a presente sentença apresenta os elementos fulcrais da 

prisão preventiva, apresentando prova da materialidade e indícios de 

autoria, ademais os motivos que ensejaram as prisões preventivas se 

mantêm. Registro ainda o alarmante crescimento nos índices de homicídios 

nesta urbe. Desta feita, é necessário que o Poder Judiciário demonstre 

firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública.Após a coisa 

julgada desta decisão, intimem-se as partes para que informem as 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675507 Nr: 7415-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DEREK DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da denúncia para CONDENAR o acusado GEORGE DEREK 

DIAS, qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 180, caput, 

Código Penal....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675692 Nr: 7583-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, PEDRO 

JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, 

CLEVERSON SANTOS AMORIM, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, ALISSON 

EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JEFERSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Erica Fernanda Macedo Novaes - OAB:22470/O MT, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, MARCELLO 

MARK DE FREITAS - OAB:15.143 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 MT

 (...) Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar 

está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da 

periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em 

que cometido o delito. No caso, o paciente foi denunciado pela prática dos 

crimes de roubo majorado e corrupção de menor, porque, na companhia 

de adolescente, abordou a vítima [...] com emprego de arma de fogo e 

utilizando-se de violência real desnecessária (coronhada) [...].” ((HC 

414.454/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

28/11/2017, DJe 06/12/2017)Dessa forma, à luz dos fundamentos acima 

delineados quanto aos fatops novos suscitados, e diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange as 

circunstâncias em que se consumou o fato delituoso (emprego de arma de 

fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) e receio 

de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se totalmente 

inadequada e insuficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento. 

INDEFIRO, PORTANTO, O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DE ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA.No mais, 

cumpram-se os termos desta decisão. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 662847 Nr: 11329-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, MARCOS 

VINÍCIUS DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em tempo, retifico o erro material contido no item 3.6 da sentença proferida 

às fls. 483/491, haja vista que houve equívoco no nome do réu ali 

indicado, pois constou o nome da vítima Miguel Pereira de Souza, quando 

deveria ter constado o nome do réu Luís Carlos Pereira de Souza.

Assim, onde se lê: “Da substituição de pena privativa de liberdade para o 

réu Miguel Pereira de Souza.”, faço constar: “Da substituição de pena 

privativa de liberdade para o réu Luís Carlos Pereira de Souza.”

Verifica-se, ainda, que deve ser aplicada a regra prevista no art. 69 do 

Código Penal para a dosimetria da pena do réu Marcos Vinícius da Paz, em 

relação ao 1º e 2º fato (latrocínio e corrupção de menores), resultando na 

somatória das penas ali fixadas, totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 

36 (trinta e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 187 (cento e 

oitenta e sete) dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar.

No mais, permanecem inalteradas as determinações contidas no r. 

decisum proferido, devendo ser integralmente cumprido o despacho retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611572 Nr: 1946-75.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 À luz dos fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para ABSOLVER o acusado JOSÉ 

ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARÃES das condutas descritas nos 

artigos 157, §2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal e art. 

244-B do ECA.Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se 

às anotações necessárias, na forma da lei, arquivando-se os autos em 

seguida.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680196 Nr: 11727-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LIMA - OAB:24.279 

-OAB MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do parquet e determino seja oficiado à POLITEC 

requisitando o laudo pericial pertinente ao aparelho celular apreendido em 

poder do acusado, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

 A seguir, imediata vista às partes para apresentar seus memoriais finais, 

no prazo sucessivo de cinco dias, conforme previsão legal.

Em seguida, conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se com urgência, observando que se trata de processo de réu 
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preso.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685517 Nr: 16357-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RUAN SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685438 Nr: 16281-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO CORREIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do teor da certidão de fl.16, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612446 Nr: 2919-30.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, RAFAEL 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 O réu Rafael Ribeiro da Silva compareceu no presente ato justificando 

que estava de atestado médico na audiência do dia 22/11/2018. Portanto, 

em tempo, hei por bem aceitar a justificação do acusado, razão pela qual 

REVOGO a DECRETAÇÃO DA REVELIA anteriormente aplicada ao réu 

Rafael Ribeiro da Silva.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha supramencionada, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, bem como do interrogatório 

dos réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas 

dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para 

que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655792 Nr: 5188-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA, 

LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos à Defensoria Pública pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656398 Nr: 5785-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório da ré, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643916 Nr: 5062-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEIR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Cuiabá/MT, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639778 Nr: 1371-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Hebert Luiz Rosa 

Rezende, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório da ré, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641801 Nr: 3258-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LOPES DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas e vítima 

supramencionadas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito a devolução da missiva enviada para a Comarca de Campo 

Verde/MT (fl.214) mesmo sem o devido cumprimento.

Diante da inquirição da vítima, da testemunha, e do informante, com o 

retorno da missiva enviada para a Comarca de Tangará da Serra/MT a fim 

de interrogar o réu, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678726 Nr: 10318-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, DARCI 

RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, Bruno de Castro Silveira - OAB:16.257-MT, BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 04/10, para CONDENAR o réu 

Gabriel da Silva Pimentel, brasileiro, solteiro, nascido em 02/08/1997, 
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natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2244508-0 SSP/MT e CPF 

042.289.691-86, filho de Carlos Rodrigues Pimentel e de Rutiene Lopes da 

Silva Pimentel, residente na Rua Projetada 07, casa 811, Bairro Jardim Belo 

Horizonte, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I (FATO 01), art. 

157, § 2°, II e § 2°-A, I (FATO 02), art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I (FATO 03) e 

art. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I (FATO 04), todos do Código Penal, em 

continuidade delitiva.De outro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 04/10, 

para CONDENAR o réu Darci Rodrigues Pimentel Neto, brasileiro, solteiro, 

nascido em 04/04/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 

2772764-5 SSP/MT e CPF 042.289.831-70, filho de Carlos Rodrigues 

Pimentel e de Rutiene Lopes da Silva Pimentel, residente na Rua Projetada 

07, casa 811, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 

2°, II e V e § 2°-A, I (FATO 04), do Código Penal, por 03 (três) vezes (três 

vítimas) em concurso formal, bem como, com arrimo no art. 386, VII, do 

CPP, ABSOLVO-O da imputação da prática dos crimes descritos no art. 

157, § 2°, II e § 2°-A, I (FATO 01) e art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I (FATO 03).

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 605363 Nr: 3159-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRINALVO SANTANA SOARES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671178 Nr: 3565-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 11/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3565-64.2018.811.0064

Nome Reeducando: André Mateus Martins de Matos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 1m 27d 07/06/2017 08/08/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 15

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

07/06/2017 07/08/2017

Data de Prisão Definitiva: 08/08/2017

Total da Pena: 8a 1m 27d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 13/03/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 14/04/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

13/03/2018 + 1a 3m 3d + 0a 0m 0d - 0a 2m 1d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(13/03/2018 - 08/08/2017) - 0a 0m 0d

(0a 7m 5d) - 0a 0m 0d = 0a 7m 5d

Data base para Livramento Condicional 08/08/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 25/02/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

08/08/2017 + 2a 8m 19d + 0a 0m 0d - 0a 2m 1d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 9m 21d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

08/08/2017 + 8a 1m 27d + 0a 0m 0d - 0a 2m 1d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 4m 4d

Data do Término da Pena: 02/08/2025

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 324881 Nr: 3025-31.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678502 Nr: 10113-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:16777/O

 I – Presto, nesta data por ofício, (191/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Certifique Sr.ª Gestora Judicial acerca da devolução do mandado de 

notificação pelo Sr. Meirinho, intimando a defesa do acusado para 

apresentação da devida defesa preliminar.

IV – Após apresentação da referida peça defensiva, volvam-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679555 Nr: 11120-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN KAROLINA DE SOUSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré KAREN 

KAROLINA DE SOUSA CAMPOS como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de 

entorpecentes.A culpabilidade da acusada é comum ao tipo, mas de 

extrema reprovabilidade, vez que aproveitava-se do trabalho na noite, na 

condição de DJ em casa noturna, para aferir lucros fáceis através do vício 

alheio, tendo afirmado que já havia vendido cerca de 30 (trinta) 
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comprimidos antes, com ligações aos fornecedores para conseguir mais, 

assim majoro a sua pena em 01 (um) ano. Deixo de analisar os 

antecedentes, vez que a ré é primária. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677908 Nr: 9540-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciada Kamila Souza 

Soares, pela prática, em tese, do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 

180, caput, e 304 c/c art. 69, todos do Código Penal, ocorrido em 28 de 

junho de 2018. Destarte, por meio de advogado constituído apresentou 

defesa preliminar em seu favor, fls. 151/153. É o relatório.

 2. Do recebimento a denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os 

necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a denúncia narra com 

perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, apresentando indícios 

da autoria imputada a denunciada, em especial pelo contido no auto de 

prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimento das 

testemunhas.

Além do mais, a denunciada fora presa em flagrante delito, qual tem o 

significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor 

da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter 

cometido o ato delituoso lhe imputado.

Por sua vez, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do 

auto de prisão em flagrante, fl. 10, termos de depoimentos, fl. 34/35, termo 

de exibição e apreensão, fls. 36/37, laudo pericial preliminar, fls. 51/52, 

este último comprovando que as substâncias apreendidas apontaram 

resultado positivo para a presença de Cocaína e Maconha. Assim, 

presentes as condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

3. Dispositivo.

I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade.

 II – Designo para o dia 11 de janeiro de 2019, às 15:10, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

III – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas e a ré.

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º).

VI – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633198 Nr: 4839-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informe o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675989 Nr: 7861-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PONTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JÚNIOR - OAB:16.330

 Intimação da parte ré, para no prazo de 10 (dez)dias apresentar a 

resposta a acusação por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655707 Nr: 5106-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informe o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640823 Nr: 2314-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jôni de Arruda Pinto - OAB:

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informe o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672430 Nr: 4690-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 05 (cinco)dias 

apresente as razões do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667429 Nr: 451-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRI, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (Artigo 485, §1º, CPC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617401 Nr: 478-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:7356-A, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informar o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666607 Nr: 14711-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 431 de 594



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informar o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672849 Nr: 5072-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 Intimação do advogado da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informar o atual endereço do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671930 Nr: 4250-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA LUIZA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

REUEL DE MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/0 MT

 ISTO POSTO, em consonância com o Ministério Público JULGO 

PROCECENTE o pedido estampado na inicial e exonero o autor LOURIVAL 

PEREIRA DE SANTANA do dever de prestar alimentos para suas filhas 

Stefane Lorraine de Paiva Santana e Polyana de Paiva Santana. E, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do Artigo 487, I, Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Oficie-se Secretaria de Estado de Gestão de 

Mato Grosso, do teor da presente, solicitando que sejam cessados os 

descontos nos proventos do requerente. Sem prejuízo, translade através 

de cópia esta decisão e os relatórios da Equipe Multidisciplinar (fls. 50/54) 

para os autos nº 1747-77.2018.811.0064 – Código 669036.Dê-se ciência 

ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de dezembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 333940 Nr: 4755-43.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do 

acusado ÉRICO DE OLIVEIRA FERREIRA, já qualificado nos autos, 

PRONUNCIANDO-O com incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 

2°, inciso II, IV c.c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com observância 

na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a julgamento a ser 

realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Por 

fim, preclusa a decisão de pronúncia, independentemente de nova 

determinação, os autos devem ser encaminhados ao juiz presidente do 

Tribunal do Júri (Artigo 421 do CPP), 1ª Vara Criminal desta Comarca, para 

os fins previstos nos Artigos 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se na forma do Artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de dezembro 

de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615102 Nr: 5757-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Assim sendo, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 

109, inciso V c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado JACINTO FERREIRA DOS 

SANTOS em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito.Intime-se a vítima do conteúdo da presente 

sentença (por intermédio de sua representante legal), conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal .Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-seIntimem-se. Cumpra-seRondonópolis, 14 de Dezembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626812 Nr: 8699-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 8699-14.2014.811.0064 – Código 626812.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Delvito Alves dos Santos.

Data e horário: quinta-feira, 29 de novembro de 2017, 18h31min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogado: Augusto Mathias de Oliveira

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Dr. Augusto Cesar Fuzaro, do digno Advogado 

– Dr. Augusto Mathias de Oliveira e do acusado.

Dada a palavra o Ministério Público, por Sua Excelência o Senhor Promotor 

de Justiça, ofertou suas alegações orais, nos seguintes termos: “MM. 

Juíza, considerando a impossibilidade absoluta de localizar a vítima, o MP 

desiste da sua oitiva.

Considerando a iminência da prescrição da pretensão punitiva, tenho que 

não existe tempo hábil para tentar mais uma vez localizar a vítima e o MP 

requer a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva.”

 Dada a palavra o Ministério Público, por Sua Excelência o Senhor 
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Promotor de Justiça, ofertou suas alegações orais, nos seguintes termos: 

“MM. Juíza, diante da ilustre declaração do MP, reconhece e requer o 

mesmo interesse quanto à extinção da punibilidade ante a prescrição da 

pretensão punitiva.”

Segue decisão em separado.

Saem os presentes intimados.

Ás providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – Assessora de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Mathias de Oliveira

Advogado

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626812 Nr: 8699-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de DELVITO ALVES DOS SANTOS em razão de ter ocorrido a prescrição 

da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança 

prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do 

Artigo 337 do Código de Processo Penal.Outrossim, determino que 

proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido 

em desfavor do acusado neste processo, bem como baixas e 

necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de Dezembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620617 Nr: 3759-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11.415

 Intimação da parte ré para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 627863 Nr: 712-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENNIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Intimação da parte ré para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 645765 Nr: 6577-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, GELSON LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966, GUSTAVO 

BOUVIÉ DE OLIVEIRA - OAB:16.323

 Intimação da parte ré para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657680 Nr: 6954-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação da parte ré, prazo que no prazo de 10 (dez)dias apresente a 

resposta a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674228 Nr: 6255-66.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSIMINIANO FERNANDES 

BILIU - OAB:OAB/GO 45.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que no prazo de 05 

(cinco)dias apresente o atual endereço da rerquerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657680 Nr: 6954-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigo 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 

2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 No mais, processe-se o feito em segredo de justiça, em consonância com 

o Artigo 234-B do Código Penal c/c Artigo 5º, inciso LX e Artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal.
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Defiro a tramitação prioritária do feito, nos termos do item 7.48.1 e 

seguintes, todos da CNGC, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias visando à pronta identificação do processo.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 310407 Nr: 14875-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DALIA SIZUCA HIGASHI HUCK - ESPÓLIO, RICARDO 

LUIZ HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEINS FORTES - 

OAB:16.367-MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providência nº. 14875-54.2017.811.0015 – Código 30407

Requerente: Dalila Sizuca Higashi Huck (espólio)

 Ricardo Luiz Huck

Vistos,

Trata-se de pedido de prorrogação das atribuições/incumbências do 

inventariante nomeado no inventário extrajudicial do espólio da falecida 

Dalia Sizuca Higashi Huck para que todas as obrigações do espólio 

possam ser cumpridas.

O pedido foi deferido pelo tempo necessário para o cumprimento das 

obrigações do espólio, resguardado o princípio da razoabilidade (fls. 

63/64).

 O Cartório do 2º Ofício Extrajudicial desta comarca informou a este juízo 

que fo i  efetuada a averbação de prorrogação das 

atribuições/incumbências do inventariante deferidas por este juízo na 

Escritura Pública Declaratória de Herdeiros e Nomeação de Inventariante 

do Espólio de Dália Sizuca Higashi Huck (fl. 72).

Por sua vez, o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis Títulos e 

Documentos de Feliz Natal/MT informou a este juízo que até a data de 

31/10/2018 a averbação do georreferenciamento e a subsequente 

transferência da propriedade dos imóveis não foram realizados, em razão 

de a parte estar providenciando as exigências e que, tão logo a parte 

interessada atendesse os requisitos, o ato será efetivado (fls. 73/74).

Instado a se manifestar (fl. 77), o requerente esclareceu que está 

providenciando a documentação exigida para o registro e escritura de 

averbação de geos, estando os processos necessários em tramitação, 

sem qualquer desfecho ou prazo para encerramento. Para comprovar o 

alegado, juntou aos autos os documentos de fls. 82/85.

É o relatório necessário.

Decido.

Considerando que a decisão de fls. 73/74 deferiu a prorrogação das 

atribuições/incumbências do inventariante Ricardo Luiz Huck nomeado no 

inventário extrajudicial do espólio da falecida Dalia Sizuca Higashi Huck, 

sem definir prazo, limitando-se a ressaltar que seria pelo tempo 

necessário para o cumprimento das obrigações do espólio, resguardado o 

princípio da razoabilidade, bem como tendo em vista que o requerente 

comprovou que não está inerte, buscando efetivar seu mister, aguarde-se 

pelo encerramento do inventário.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011425-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011425-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA REQUERIDO: ADRIANA ARAUJO 

DOS SANTOS Vistos etc. Em virtude da petição de Id. 14972044, 

informando que a testemunha reside no juízo deprecante, restituam-se os 

autos à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Por fim, resta prejudicada a audiência outrora agendada, 

que cancelo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213373 Nr: 13704-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, aviada por Josiani Ferreira da 

Costa Ronquim em face de Banco RCI Brasil S/A, ambos qualificados, 

objetivando receber os valores referentes a condenação em honorários 

advocatícios fixado na r. sentença de p. 76/82.

Entre um ato e outro, após citação a parte exequente noticiou à p. 104 o 

cumprimento da obrigação pela parte executada, conforme depósito 

judicial de p. 103, a requerer o seu levantamento.

Relatados e examinados.

 Decido.

A parte exequente informou nos autos à p. 104, que houve o pagamento 

integral do valor exequendo pela parte executada, a requerer o 

levantamento do valor depositado judicial, sem mais nada reclamar, 

decerto concordando com o valor depositado, tanto que requereu seu 

levantamento.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados judicialmente à p. 102/103, 

em favor da parte exequente, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada à p. 104.

Custas e despesas processuais, se houver, por conta da parte 

executada. Honorários advocatícios na forma estabelecida na decisão de 

p. 100v.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215135 Nr: 15018-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD MARTINS DE ARAUJO 

TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Defiro o 

levantamento do valor de R$ 19.067,52 depositado judicialmente à p. 164, 

com seus rendimentos proporcionais, em favor da parte exequente, por 

meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada à p. 165. Já o valor remanescente, originalmente de R$ 

1.805,61, com seus rendimentos, deverá ser restituído à parte executada 

por meio de alvará judicial, na conta que ela indicar.Custas e despesas 

processuais por conta da parte executada. Honorários advocatícios na 

forma estabelecida na decisão de p. 155, frente e verso.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1008972-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ORLANDO SERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EMBARGADO)

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EMBARGADO)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008972-84.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: NILTON 

ORLANDO SERRA EMBARGADO: MADEIREIRA VINICIUS LTDA, JOSE 

ANTONIO DUBIELLA, MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI Vistos etc. 

Embargos de terceiro opostos por Nilton Orlando Serra em desfavor de 

Madeireira Vinícius Ltda., José Antônio Dubiella e Mauro Lúcio Trondoli 

Matricardi, todos qualificados. Aduziu ser o legítimo proprietário do veículo 

BMW X6 M, placas MLI 5588, RENAVAM 00557632960, branco, cujo bem 

foi objeto de penhora e remoção ocorrida em 03/09/2018. Estava na sua 

legítima posse na ocasião. Mencionou ter adquirido de boa-fé o veículo em 

02/08/2018. No entanto não promoveu a transferência do bem para o seu 

nome, conforme documento apresentado. Entendeu ser elevada a 

probabilidade de seu direito, a pugnar pela tutela de evidência para imissão 

na posse do veículo. É o breve relato. Decido o pedido de tutela. Dispõe o 

art. 674 do Estatuto Adjetivo Civil, in verbis: “Art. 674. Quem, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça desconstrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro 

proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, 

para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando 

defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o 

disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de 

decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à 

execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez 

parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do 

objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos 

legais dos atos expropriatórios respectivos”. É Luiz Guilherme Marinoni 

quem conceitua os embargos de terceiro como: “demanda que visa a 

impedir ou livrar de constrição judicial indevida de bem cuja posse ou 

propriedade pertence à terceiro (...). Os embargos de terceiro objetivam 

impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição 

judicial injusta. Tutelam a posse e determinado direitos reais de garantia 

(Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 665)”. Os embargos de terceiros possuem a finalidade 

de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da 

constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que 

não faz parte, e ainda, evitar a alienação de bem ou direito indevidamente 

constrito ou ameaçado de o ser. Os professores Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade ensinam: “São atos de contrição judicial, passíveis 

de impugnação pela via de embargos de terceiro: a penhora, o arresto, o 

sequestro, o depósito, a alienação judicial, arrecadação, o arrolamento, o 

inventário, a partilha, a hipoteca judicial, busca e apreensão de coisa”. 

(pág. 1488, Código de Processo Civil Comentado, Novo CPC-Lei 

13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2015). Portanto, a ação de embargos 

de terceiro é remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não 

sendo parte no processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse 

de seus bens por ato de apreensão judicial. Desta feita, a embargante é 

parte legítima para atuar no feito, uma vez que, segundo a tese, teria 

adquirido o veículo BMW X6 de José Antônio Dubiella, cujo objeto sofreu 

constr ição/penhora no processo de execução de n. ° 

1013484-47.2017.8.11.0015. A priori, em ação de embargos de terceiro 

não se aplicam automaticamente as regras da tutela de urgência ou de 

evidência, bastando o atendimento do disposto no art. 678 do CPC: “Art. 

678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a 

posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo 

único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”. 

Assim, além de não ter atendido os requisitos do art. 311 do CPC, não 

vislumbrado nenhuma das hipóteses suficientemente demonstradas dos 

seus incisos, também não verificados os fundamentos do art. 300 do 

mesmo Estatuto Instrumental. Mesmo porque, conforme já consignado, 

neste tipo de ação não se perquire, em linha de princípio, de tutela de 

urgência, mas da suficiência probatória da posse, sua legitimidade e 

idoneidade, para obtenção da liminar, desde que prestada a caução 

suficiente. Nesse passo, nenhuma garantia ofertada. Caução alguma ao 

menos sugerida. O que inviabiliza de chofre qualquer pretensão liminar. No 

que concerne à suficiência probatória da posse ou propriedade 

molestadas pela constrição judicial, de ver que também não restou 

satisfatoriamente preenchida. Pelo menos por enquanto, nesta sede 

liminar, não basta por si a alegação de boa-fé na aquisição do veículo, a 

observar ainda assim que naquela ocasião, 02/08/2018, já tramitava a 

ação executiva há mais de oito meses na qual a parte exequente intentara 

diligências visando localizar e penhorar bens da parte executada, 

especialmente recursos financeiros disponíveis no sistema bancário 

nacional, noticiada noutra execução de título extrajudicial na Justiça 

Federal. Infrutífera. Por outro lado, neste mesmo diapasão, o carro 

penhorado estava em nome do executado. E não foi transferido para a 

parte embargante justamente por constar restrição/impedimento para essa 

finalidade, por ordem do referido executivo na órbita da Justiça Federal, a 

indicar que também este patrimônio pode ainda sofrer excussão não só 

nestes autos, acaso sejam improvidos estes embargos, mas também lá 

naquela justiça específica. Nesse sentido, a anotação inclusa desde 

07/05/2018, conforme documento de Id. 14734926, apresentado na ação 

de execução associada. Nesse viés, não custa assinalar que não se tem 

por enquanto clarividência necessária que comprove a alegação da parte 

embargante, em petição atravessada no Id. 17046448, de que no Juízo 

Federal, cuja cópia do processo ele juntou integral, há bens de raiz 

suficientes para garantia cabal, do que lá é cobrado em execução de título 

extrajudicial, podendo livrar o veículo que diz ter prova dominial, já que 

sobra do executado força patrimonial. Entretanto essa assertiva carece 

de demonstração satisfatória, não servindo por enquanto para concluir 

que de fato a parte executada, nos dois feitos executivos, já garantiu o 

juízo suficientemente. Aliás, neste juízo a execução continuaria sem 

garantia, acaso não fosse penhorado o veículo objeto material dos 

presentes embargos, caindo por terra, pelo menos nesta senda incipiente 
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do feito, essa tese. Nesse passo, até prova consistente em contrário, o 

patrimônio ativo do devedor responde por suas obrigações. Regra do art. 

789 do CPC, que enaltece o princípio da responsabilidade patrimonial. Se 

ele está se desfazendo desse patrimônio durante o navegar da ação 

executiva associada, que tramita desde dezembro/2017 pode até mesmo 

ser motivo de aduzir fraude à execução. Pessoas precavidas, atentas, 

ainda mais de um veículo cobiçado dessa envergadura, deveria e teria, 

cautelosamente, que pesquisar se o executado tem as dívidas garantidas 

de alguma forma, sob pena de sinalizar, indicar, desvio de patrimônio. 

Quando, sem ter outros bens para garantir a execução, visto que já 

realizou penhora on line, a qual restou infrutífera, a informar que não 

existe outro patrimônio de fácil solvabilidade para resguardar uma dívida 

anterior. Até existem realmente imóveis em nome da parte executada, no 

entanto, em linha de princípio, estão a garantir execução por título 

extrajudicial, na Justiça Federal. Por esse motivo foi deferida a penhora do 

referido veículo. E o carro estava em nome do executado. E não foi 

transferido para a parte embargante justamente por constar 

restrição/impedimento para essa finalidade. Anotação inclusa desde 

07/05/2018, conforme documento de Id. 14734926, apresentado na ação 

de execução associada. Dessa forma, se o descuidado exequente fosse 

mais diligente teria evitado inclusive esse tipo de celeuma se tivesse 

lançado mão do art. 828 do CPC. O que deveria ter ocorrido. Ao menos 

para resguardar direitos de terceiros de boa-fé. Reza o art. 828 do CPC, in 

verbis: “Art. 828. 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”. Assim, não 

demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da liminar 

vindicada, o pedido deve ser indeferido. Noutro vértice, inconformada, a 

parte embargante sustentou ter adquirido o veículo, cujo objeto foi 

penhorado e removido, sendo entregue em mãos do fiel depositário Mauro 

Lucio Trondili Matricardi, credor no processo de execução que tramita sob 

o nº 1013484-47.2017.811.0015, nesta Vara, estando este a usufruir 

ostensivamente do veículo, a com ele desfilar pelas ruas da cidade: 

“Ademais, registra-se que, o Requerente da ação principal está 

utilizando-se do veículo de forma abusiva, ou seja, utilizando-se do bem 

sem haver qualquer preocupação quanto à sua conservação e resguardo 

do mesmo. Fato este, que preocupa o Embargante na conservação do 

bem que fora apreendido”. Verdadeiro ou não, já que não demonstrado 

suficientemente, de qualquer maneira é certo que o embargado/exequente 

não foi autorizado e nem será por enquanto, pois essa não é a índole e 

não a vocação da penhora, a utilizar o veículo constritado de forma 

alguma, a não ser sua estrita conservação como depositário judicial, sob 

pena de ser removido sumariamente do encargo, pois estaria 

transgredindo comando legal e a ordem judicial como depositário. Nesse 

rumo, no feito executivo será expedida também ordem imediata para que o 

embargado/exequente abstenha-se de qualquer utilização ou 

movimentação desnecessária do veículo penhorado, cuja penhora não 

pode servir para espezinhar o adversário ou tripudiar sobre o encargo de 

fiel depositário, com risco de acidente, desgastes, enfim, desvalorização 

indevida e irresponsável de quem tem o dever de zelar pelo patrimônio 

penhorado. Isto posto, hei por bem indeferir o pedido de tutela de urgência 

em caráter antecedente, relegada a manuseada e não constatada tutela 

de evidência, por sinal inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos de 

mister, inclusive a caução, para o deferimento da liminar nestes embargos 

de terceiro. Desse modo, cite-se a parte embargada para contestar em 15 

dias, cientificada desde logo de que seu silêncio importará em revelia, 

cujos efeitos poderão resultar em veracidade dos fatos alegados. Força 

do art. 679 do CPC. A seguir, havendo preliminares ou juntados 

documentos, pronuncie-se a respeito em réplica e no mesmo lapso a parte 

embargante. Se necessário, seguindo-se o rito comum ordinário, poderá 

ser marcada audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. Calha 

acentuar que todos os agentes devem cooperar para uma solução de 

mérito em tempo razoável e ao juiz compete promover a conciliação das 

partes a todo tempo, a teor dos arts. 4º, 6.° e 139, inciso V, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011215-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011215-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LUCINEIA DA 

SILVA MARTINS RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 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 rendimento, na qualidade zeladora ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010975-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010975-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HUMBERTO 

EULAMPIO FERRO CERQUEIRA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão 

de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, VEÍCULO/MARCA: 

FORD, MODELO: F250 XLT W21, CHASSI: 9BFHW21CX9B068223, PLACA: 

NUD0007, FABRICAÇÃO: 2009, RENAVAM: 00180865293, COR: PRETA, 

melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 
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financiamento no valor de R$ 18.887,77 em 14 prestações mensais, 

mediante Contrato de alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis 

Grupo 8681, Cota 061, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, 

nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição 

de ofício ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos 

incidentes sobre o bem; expedição de ofício à Secretária de Fazenda 

Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período 

anterior a consolidação da propriedade. Tudo liminarmente. É breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada evidenciada por meio de instrumento de 

protesto, deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, 

atendidos os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em 

mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a 

busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos 

autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus e 

encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda 

Pública Estadual de 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. Por outro lado, mas vinculado aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009609-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRES SOARES (EXECUTADO)

KLEYDSON SOUZA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009609-35.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TERRAS DE 

SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA 

EXECUTADO: ADELIRES SOARES, KLEYDSON SOUZA CORREA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Terras de Sinop 

- Loteamentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda em face de Adelires 

Soares e Kleydson Souza Correa, todos qualificados. Na forma do art. 829 

do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a 

parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o 

prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor 

Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007782-86.2018.8.11.0015

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:

BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007782-86.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME, 

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial aviada por Banco Bradesco S/A. em face de Brito Lima & Lima 

Ltda. e Francisco Adriano Brito Lima, todos qualificados. Entre um ato e 

outro, não integrada a lide, a parte exequente, no Id. 15593443, 

atravessou petição requerendo a desistência da ação. É o relatório. Julgo. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação ou embargos conforme o caso. Se não tiver contestado a lide 

ou apresentado embargos, conforme o caso, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. No caso de execução, 

basta o silêncio da parte executada, se citada. O que nem ocorreu neste 

caso. A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir 

seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. A parte exequente pode desistir de toda ou de apenas alguma 

medida da execução. Se desistir, serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, assumindo 

o desistente as custas judiciais e os honorários advocatícios da parte 

adversa. Se as questões levantadas versarem sobre direito material, a 
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desistência exigirá a concordância do impugnante ou do embargante. Eis a 

dicção do art. 775 do CPC: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir 

de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo 

único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão 

extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre 

questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante”. Como insta, não há 

impugnação ou embargos aviados. A parte executada nem chegou a ser 

citada. Portanto, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso 

VIII, incidente à espécie por força do art. 771, parágrafo único, e 775, 

caput, parágrafo único e seus incisos, todos do mesmo Codex Adjetivo. 

Condeno a parte exequente a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade. Por fim, defiro o substabelecimento de Id. 

15593443. Anote-se para fins das intimações de estilo. Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008121-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CICHACZEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008121-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLAUDIO 

ANTONIO CICHACZEWSKI RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Ação declaratória de 

nulidade de cláusulas contratual com pedido de revisão de contrato, com 

pedido de tutela de urgência, tendo como parte requerente Claudio Antonio 

Cichaczewiski e como parte requerida BV Financeira S/A. Credito - 

financiamento e investimento, ambos qualificados. R. decisão de Id. 

10027622 indeferiu a liminar pretendida e deferiu a assistência judiciária 

gratuita. Integrada a lide com a manifestação espontânea da parte 

requerida no Id. 10245839. Posteriormente, entre um ato e outro, as 

partes, em petição conjunta, noticiaram composição amistosa no Id. 

12649088, a requerer a homologação do acordo e sua consequente 

extinção. Renunciado expressamente o prazo recursal. É o singelo 

relatório. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada, protraindo-se no 

tempo apenas o seu cumprimento. Assim, tratando-se de direitos 

patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada 

entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código 

Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a questão de forma consensual e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais por conta da parte requerente, a teor do acordo, ficando 

suspensas por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira 

reconhecida, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os do seu 

respectivo patrono, conforme pactuado. Por fim, defiro o 

substabelecimento de Id. 13859902. Anote-se para fins das intimações de 

estilo. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009099-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009099-56.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DIEGO DOS 

SANTOS ARAUJO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Ação revisional, c/c consignação em pagamento, com pedido 

de tutela de urgência, tendo como parte requerente Diego dos Santos 

Araújo e como parte requerida Banco Bradesco Finciamentos S/A., ambos 

qualificados. R. decisão de Id. 9768519 indeferiu a liminar pretendida e 

deferiu a assistência judiciária gratuita. Integrada a lide, conforme aviso de 

recebimento de Id. 10814170. Posteriormente, entre um ato e outro, as 

partes, em petição conjunta, noticiaram composição amistosa no Id. 

12060421, a requerer a homologação do acordo. Renunciado 

expressamente o prazo recursal. Por fim, pleitearam o envio de ofício ao 

Serasa e SPC para fim de baixar nos cadastros restritivos de crédito o 

nome da parte autora. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 
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(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Por outro lado, não houve qualquer ordem judicial 

para inserir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito. Se foi ou 

está inserto, a obra não é do juízo, nem em atendimento a algum pleito das 

partes. Deve ser excluído por quem fez a inserção, descabendo ao juízo 

funcionar como braço operacional das ações promovidas pela própria 

parte, sem a necessidade do crivo judicial. Isto posto, equacionada a 

questão de forma consensual e definidas as condições, homologo o 

acordo coligido entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pleito de baixa de restrição nos 

cadastros de restrição ao crédito. Compete à parte que o inseriu fazer a 

exclusão devida. Custas e despesas processuais por conta da parte 

requerente, a teor do acordo, ficando suspensas por cinco anos, quando 

prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a 

hipossuficiência econômico-financeira reconhecida, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Quanto aos honorários 

advocatícios, cada parte arcará com os do seu respectivo patrono, 

conforme pactuado. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente o prazo recursal, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010816-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUALASSE MARCILIO NOGUEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010816-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): HUALASSE 

MARCILIO NOGUEIRA PINTO RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos etc. Ação de cobrança, com pedido de indenização por danos 

morais, tendo como parte requerente Hualasse Marcílio Nogueira Pinto e 

como parte requerida Tókio Marine Seguradora S/A., ambos qualificados. 

Decisão inaugural de Id. 165285 a marcar audiência de conciliação, 

quando foi deferida assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da 

prova. Integrada a lide, conforme aviso de recebimento de Id. 16992684. 

Posteriormente, entre um ato e outro, as partes, em petição conjunta, 

noticiaram composição amistosa no Id. 17035168, a requerer a 

homologação do acordo e consequentemente a extinção da ação. É o 

relatório do necessário. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do 

negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação. Assim, tratando-se de 

direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a questão de forma 

consensual e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Nada mencionado no acordo quanto as custas e despesas 

processuais, condeno as partes a pagá-las, pro rata, ficando a parte do 

requerente suspensa por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não 

ficar demonstrada ter condições de adimpli-las, uma vez que demanda sob 

o pálio da assistência judiciária gratuita. Quanto aos honorários 

advocatícios, cabe à parte requerida honrar com os do seu respectivo 

patrono, já que liquidados por ela aqueles devidos ao causídico da parte 

requerente, conforme cláusula segunda do acordo, ora homologado. Por 

fim, ante a homologação do acordo ora realizada, prejudicada fica a 

audiência anteriormente marcada, que determino seja cancelada. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se. Nada 

sendo requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop 

- MT, 17 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012140-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESIA CARDOSO AGUIAR CECHINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES BATISTA OAB - SC42041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR NIVALDO NASPOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012140-94.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011667-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYBSON BRUNO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA STRAPAZZON GARCAO SOBRAL OAB - MT24872/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA KAISER OAB - MT16513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALMEIDA COSTA UCHOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011667-11.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da presente execução foi endereçada ao 

Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO a imediata 

redistribuição do feito para a Vara Especializada do Juizado Especial 

desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189368 Nr: 10718-77.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

SOBRINHO LTDA., ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes, que foi 

designado o dia 04/02/2019 ás 13:00 horas para início dos trabalhos 

periciais, conforme fls.138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 10604-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Sabino/SP, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126553 Nr: 5767-45.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.145, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019 

as 13h,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180217 Nr: 1025-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS), JEANI GIBMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 150. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77500 Nr: 5883-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

RENGER LTDA., FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE 

MADEIRAS LTDA., DARCI LUIZ RENGER, ANTONIO FAÉ - ESPÓLIO, 

VITALINA CAMASSOLA FAÉ, LUIZA NIEDERLE RENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, ERNANI DE COL - OAB:6.381/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:MT-3.569-B, JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10458/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que o constante no segundo parágrafo da certidão de fl. 1057 

se refere a partes e processos alheios ao presente feito. Destarte, 

desentranhem-se as informações acostadas às fls 1058/1061 e junte-se 

aos autos correspondentes.

2. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização do 

requerido Darci Luiz Renger, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código 

de Processo Civil, defiro o pedido de fls. 1048/1049 e, por conseguinte, 

determino a citação do sócio Darci Luiz Renger por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos moldes da decisão de fl. 920/920-verso.

3. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte ré Darci Luiz Renger e Vitalina Camassola Faé.

3.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

4. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, bem 

como para que junte certidão atualizada do imóvel indicado à penhora, sob 

pena de arquivamento

5. Após, retornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83188 Nr: 645-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO RAUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Assis Conceição - 

OAB:OAB/MT 21.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT, MARCELA DE SOUZA GARCIA - 

OAB:11.016/MT

 2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte executada. Sem honorários advocatícios, uma 

vez que já incluso no montante depositado.4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, com a vinculação dos valores, expeça alvará(s) para 

liberação, na forma requerida à fl. 259.5. Defiro o pedido de 

desentranhamento do documento de fl. 13, mediante substituição por 

fotocópia.6. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012084-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PIRES BONFIM (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012084-95.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 16576429). 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 (15.11.2028), 

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, 17 de dezembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005845-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALBINO SONTAG (RÉU)

SADY CASONATTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

LUIMAR LUIZ GEMI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005845-75.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 10897481), no que se refere ao presente feito. 2. 

Por conseguinte, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

(30.05.2019). 3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte autora, 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013614-37.2017.8.11.0015

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:

LUCAS MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013614-37.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14861013). 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, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008467-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOGO BENITES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008467-30.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 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. 14461226). 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. Sem custas, tendo em 

vista a concessão do benefício da justiça gratuita às partes. 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, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011796-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA TEREZINHA BOHNEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011796-16.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PAULA 

TEREZINHA BOHNEN RÉU: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

Vistos, etc... Retifique-se o polo ativo da ação para que conste como 

Autor Espólio Bruno Spies representado pela inventariante Paula 

Teresinha Bhoner. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita. Cite-se a ré para que efetue o pagamento do débito, devidamente 

acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo 

no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no 

mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora 

poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido 

prazo não oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em 

título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no 

prazo legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011967-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)
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R.W. BARBIERI EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011967-70.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: R.W. BARBIERI EIRELI, 

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI Vistos, etc... Citem-se os executados 

para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requererem o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os 

executados, e seus cônjuges, se casados forem, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder dos executados, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado os executados, proceda ao Sr. Oficial 

de Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009765-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON BENONI MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDIMAR PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ADRIANO PADOVAN JUBILEU (TESTEMUNHA)

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JURACI SILVA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

AFONSO CELSO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO ALVES (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1009765-23.2018.8.11.0015 Intimar o advogado do autor para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, 

nos bairros Setor Residencial Sul, Recanto dos Pássaros e ZH1, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. Sinop-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010820-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1010820-43.2017.8.11.0015 Intimar o(a) advogado(a) da 

PARTE AUTORA para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e 

requeira o que entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 14466732. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011804-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011804-90.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LUIZ SIQUEIRA 

DO NASCIMENTO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc... Reduza a termo a 

caução oferecida no ID. 17122642. Proceda o bloqueio do veículo através 

do sistema RENAJUD. Após, cumpra-se a decisão de ID. 17033185. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009449-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECMETAL ESTRUTURAS METÁLICAS (RÉU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.1009449-44.2017.8.11.0015 Certifico que a contestação de id. 

16570410 foi protocolada dentro do prazo legal. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para, em querendo, impugnar a 

contestação de id. 16570410 e documentos, no prazo de quinze dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102730 Nr: 9713-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, JOSE 

QUAINI, ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito sobre o resultado da busca 

de bens, em especial sobre as declarações de imposto de renda dos 

devedores que ficarão guardadas em pasta própria; sobre a devolução 

das correspondências de fls. 187 e 188; para comprovar a distribuição da 

carta precatória de fls. 186; sobre a petição de fls. 157/171 e o disposto 

no art. 1.792 do Código Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 442 de 594



extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante 

legal do exequente, consignando a mesma advertência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191121 Nr: 12749-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para 

recolher as custas de preparo da carta precatória no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187765 Nr: 9040-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT, MATHEUS GARCIA KATH - OAB:23.199-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para 

manifestar sobre o resultado de busca de bens dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200309 Nr: 2969-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO VALADARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PRETSCH DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para indicar 

novo endereço do executado, tendo em vista não residir mais no declinado 

nos autos conforme certificado às fls. 84, em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118822 Nr: 11089-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA SCHMAEDECKE, PEDROLINA 

SCHMAEDECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA através de seu advogado DR . 

CLÁUDIO ALVES PEREIRA para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de 

impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 343803 Nr: 18436-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO RODAS VEÍCULOS LTDA., MIRIAM RAQUEL 

FERREIRA NOGUEIRA, PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Este magistrado, por cautela, procurou o endereço dos executados 

pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (fls. 61/64), onde o Sr. 

Oficial de Justiça diligenciou, no entanto, não foi possível proceder a 

citação, tendo em vista serem desconhecidas naqueles endereços, 

estando em local incerto e não sabido, fls. 76 e 125.Os artigos 256 e 257 

do CPC dispõem que havendo afirmação do autor, ou a certidão do oficial 

de justiça em que comprove que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, poderá ocorrer a citação por edital.Por essa razão, rejeito a 

preliminar suscitada.Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito.Compulsando os autos, verifico que os embargantes em nenhum 

momento questionou o valor do débito ou a sua inexigibilidade.Os 

presentes embargos devem ser liminarmente rejeitados, nos termos do art. 

918, inciso II, do CPC, por não se fundarem em algum dos fatos 

mencionados no art. 917 do mesmo diploma legal.É de conhecimento 

primário no direito processual, que a petição inicial deve conter os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e isto não é diferente nos 

Embargos, tanto porque sua função é de conhecimento.Se a inicial é 

inepta, esta não existe, e consequentemente, inexiste o processo.Frente a 

isso, forçoso é concluir pela ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que um dos 

pressupostos é a petição inicial com os requisitos exigidos pela Lei 

(C.P.C., arts. 319, 320, 324, etc..).Pelo exposto, ante a falta de pedido e 

causa de pedir, rejeito liminarmente os embargos, o que faço com 

fundamento no art. 918, II do CPC.Custas pelos embargantes, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 1º, do CPC, uma vez que 

defiro a eles a assistência judiciária gratuita.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.Com o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas de 

estilo.P.R.I.CCLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272629 Nr: 11422-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI APPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ABRAHÃO - 

OAB:MT/10.640

 Vistos, etc.

O prazo solicitado às fls. 146, há muito se esgotou, razão pela qual 

determino o cumprimento da decisão de fls. 141.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218602 Nr: 17380-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40339 - PR, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Proceda-se ao leilão do imóvel penhorado, na forma como deprecada às 

fls. 06/07 e determinada às fls. 79.

Por oportuno, consigno que não cumpre a este Magistrado decidir acerca 

da matéria ventilada às fls. 137/138, mas sim ao juízo deprecante.

Deste modo, oficie-se ao juízo Deprecante para que decida eventual 

irregularidade, remetendo-lhe cópia da petição de fls. 137/141.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 236125 Nr: 9507-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO, ABRAHÃO E LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 9507-35.2015

Vistos, etc.

Devidamente justificado, defiro o pedido de prorrogação de prazo 

requerido às fls. 621.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 616/617.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 16882-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE PALHANO DA SILVA, RICARDO 

HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYRA MAIARA MORENO DE 

ABREU - OAB:24912, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU 

para que no prazo de cinco dias indique endereço da devedora, a fim de 

expedir o mandado de penhora e avaliação, visto que a citação se deu por 

edital por constar nos autos que a mesma encontra-se em lugar incerto e 

não sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80582 Nr: 8890-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo A PARTE AUTORA, para, em cinco dias 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128813 Nr: 8028-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOÃO KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE REQUERIDA através 

de seus advogados DRA. KAMILA MICHIKO TEISCHMANN e CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO, para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da 

dívida, no valor atualizado às fls. 503/508, sob pena de aplicação da multa 

de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010501-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIVIANE RIGETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO PROCESSO n. 

1010501-41.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Registro 

de nascimento após prazo legal]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: 

CLEONICE VIVIANE RIGETI Endereço: DOS ESPORTES, 244, SAO 

CRISTOVAO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da ação proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Narra a autora que 

extraviou seus documentos e solicitou 2ª via da certidão de casamento 

para expedir novo registro de identidade (RG), todavia, a 2ª via da certidão 

constou o local de nascimento da Autora como "Aguapei Alto/SP". Em 

consultas realizadas feitas por este subscritor verifica-se que Aguapei do 

Alto pertence ao município de Florida Paulista/SP. Destarte, a Autora 

deseja a devida retificação do assento de casamento, passando a constar 

seu local de nascimento como Florida Paulista/SP DECISÃO: Defiro a 

autora o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Citem-se os demais 

interessados, desconhecidos e incertos, por edital, com o prazo de 20 

dias, para, querendo, contestarem o pedido no prazo de 10 dias. Após, 

vistas ao MP pelo prazo de 30 dias. Intime-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 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, LUIZ TERCIO OKAMURA DE 

ALMEIDA, digitei. SINOP, 13 de dezembro 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012035-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012035-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLODOMIR DE SOUZA MACEDO Vistos, etc... Devidamente 

comprovada à mora do devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 

17057772, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008057-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA RODRIGUES & CIA LTDA (AUTOR(A))

CLEBERSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIS TERESINHA VENDRAME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008057-35.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 16891386. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1008057-35.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS c/c TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

movida por SILVA RODRIGUES & CIA LTDA ME e CLEBERSON RODRIGUES 

em face de GLADIS TERESINHA VENDRAME SLOMP. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelos requerentes, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004869-34.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a busca 

de endereços restou frutífera, redesigne-se a audiência e providencie-se 

a citação. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))
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RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes das decisões proferidas nos autos 1010648-67.2018.8.11.0015, 

abaixo transcritas: 1) “Cuida-se de Pedido de Restituição de Bens Móveis, 

promovido por Haroldo Pedro Gianezini em face de D.R.F. Comercial 

Agrícola S/A. Intime-se a massa falida, os credores habilitados nos autos 

do processo falimentar – n.º 1001011-92.2018.8.11.0015, bem como a 

administradora judicial para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem com relação ao pleito de restituição dos bens descritos na 

exordial, à luz do disposto no artigo 87, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, in 

verbis: “Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e 

descreverá a coisa reclamada. § 1o O juiz mandará autuar em separado o 

requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a 

intimação do falido, do Comitê, dos credores e do administrador judicial 

para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo 

como contestação a manifestação contrária à restituição.(...)” Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se.” 2) “Cumpra-se a decisão constante do 

ID n.º 16437689. Para tanto, providencie a Sra. Gestora a publicação do 

aludido decisum nos autos da Falência – Processo n.º 

1001011-92.2018.8.11.0015, para intimação. Ademais, expeça-se edital de 

edital de intimação dos credores. Outrossim, considerando que o contrato 

de locação foi firmado pelo comodatário do imovel, deve o requerente 

colacionar a anuência do mesmo ao pedido inicial. Após, dê-se vistas ao 

Ministério Público Estadual. Intimem-se.”

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012014-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAER PEREIRA MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012014-44.2018.8.11.0015. Verifico que o embargante 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

embargante comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“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). À vista do exposto, intime-se o embargante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RAFAEL ZANDONADI QUIROGA 

- OAB:17.104-B, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Certifico e dou fé que a certidão de 21/09/2018 (fl. 222) e de 12/12/2018 

(fl. 236) foram lavradas equivocadamente, tendo em vista que nas 

intimações das decisões de fls. 217 e 232 não constou o nome dos 

advogados substabelecidos, conforme documentos de fls. 214/215, razão 

pela qual, INTIMO os novos advogados do executados das decisões de 

fls. 217 e 232, que seguem abaixo transcritas:

 Decisão de fl. 217: "Ante o decurso do prazo sem manifestação dos 

executados (fls. 216), converto em penhora a indisponibilidade do valor 

bloqueado às fls. 206/209. Determino à instituição financeira depositária 

que transfira o valor bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder 

Judiciário. Intimem-se os executados, para que, querendo, apresentem 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o prazo com ou 

sem oferecimento de impugnação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito, bem como apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito remanescente, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito. Intimem-se."

Decisão de fl. 232: "Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO em fase de cumprimento de sentença movida por NUTRIPLANT 

– INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A em face de LUCAS ZANDONADI QUIROGA, 

que teve inicio às fls. 177/178. Às fls. 217, a indisponibilidade dos valores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 446 de 594



de fls. 206/209 foi convertida em penhora. Intimado para apresentar 

impugnação, o executado quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 

222. Autorizo o levantamento em favor do credor para pagamento parcial 

do débito. Expeça-se alvará. Após, intime-se o exequente para apresentar 

demonstrativo do débito remanescente. Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 11348-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Código nº 272455

Cumpra-se a decisão de fls. 171, intimando as partes sobre o laudo 

pericial de fls. 229/292.

 Quanto ao pedido de fls. 292, conforme artigo 465, §4º, do CPC, 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais são pagos no início dos 

trabalhos e 50% (cinquenta por cento) após esclarecimentos necessários. 

Assim, aguarde-se a manifestação das partes.

 Ademais, intime-se a embargada dos documentos juntados às fls. 

293/337.

Intime-se.

Sinop/MT, 14/12/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 295952 Nr: 5968-90.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 295952

Cumpra-se a decisão de fls. 44/45.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 304851 Nr: 11451-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & J CONSULTORIA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Código nº 304851

Cumpra-se a decisão nos autos Código n. 272455. Após conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 299123 Nr: 7872-48.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, THALES DEMARCHI DA 

SILVA - OAB:24131/MT

 Código nº 299123

Cumpra-se a decisão nos autos Código n. 272455. Após conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187778 Nr: 9053-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ZANATO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 16.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

embargos monitórios para CONVERTER o mandado inicial em executivo 

(artigo 702, §8º, do CPC/2015), razão pela qual, condeno a requerida ao 

pagamento dos valores estampados nos cheques colacionados às fls. 12, 

no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais) cada cheque, com 

atualização monetaria pelo INPC, a partir da data de emissão, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da primeira apresentação 

dos títulos para compensação.Diante da sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, 

na proporção de 50% para cada parte. Transitada esta em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 14 de 

dezembro de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202342 Nr: 4788-44.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONE VALENTIM POSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 (...)Deste modo, o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo não faz 

presumir a impossibilidade de recolhimento das custas processuais, 

condição que deve ser demonstrada inequivocamente.Assim, diante do 

vasto patrimônio que é objeto do inventário dos bens deixados por Oscar 

Herminio Ferreira Filho e considerando que o feito foi distribuído há quatro 

anos, tempo suficiente para que os requerentes providenciassem 

recursos para atender às despesas processuais, INDEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas após a liberação de recursos do inventário, 

COMO TAMBÉM DEIXO DE CONCEDER O PARCELAMENTO, haja vista que 

o tempo de tramitação do processo foi suficiente para que os requerentes 

providenciassem o valor necessário a suprir as despesas 

processuais.Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180794 Nr: 1637-07.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A 

COMÉRCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERVINIL EQUIPAMENTOS DE PISCINAS 
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LTDA -ME, AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A COMÉRCIO DE 

PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Outrossim, no que tange à RECONVENÇÃO, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela reconvinte/requerida J. A Comércio de Piscinas e 

Aquecimento Ltda, condenando-a ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do causídico do requerente, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional. Transitada esta 

em julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266110 Nr: 7146-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o executado foi devidamente citado às fls. 44/46. Entretanto 

não foi efetuado o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado GEGIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF nº 026.846.221-67, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 68.771,23 – sessenta e oito mil setecentos 

e setenta e um reais e vinte e três centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130984 Nr: 10200-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Oficie-se à Junta Comercial e dê-se busca no site de convênios do TJMT 

acerca do endereço do executado PAELE KARANA COMÉRCIO DE 

FLORES.

Após, ante a renúncia de fls. 147, intime-se a executada a constituir novo 

patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do feito 

a sua revelia.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6155-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ante a procuração e substabelecimento de fls. 171/173, cumpra-se os 

itens 1 e 3 da decisão de fls. 168, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244040 Nr: 14462-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V GREGGIO - TRANSPORTES - ME, VITTO 

GREGGIO, ANASIR GREGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623 / mt, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA em face de V GREGGIO – 

TRANSPORTES – ME, VITTO GREGGIO e ANASIR GREGGIO.

Às fls. 65/67 as partes entabularam acordo, o qual foi homologado às fls. 

78. Ante o prazo de suspensão decorrido, a parte exequente foi intimada 

(fls. 81) para se manifestar acerca do cumprimento da obrigação, o 

exequente informou a adimplência do executado com relação ao acordo 

pactuado.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas custas pelos executados, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131590 Nr: 10806-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Defiro o pedido de fls. 305, no tocante ao levantamento do valor 

depositado. Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores, 

transferindo o valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 305 

em favor do exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 2365-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 302), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

290/291.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 119239 Nr: 11526-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte exequente 

manifestar sobre a decisão de fls. 74.

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254118 Nr: 248-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 87: 

"Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado supra, dirigi-me a 

Rua das Rosas, N.º 1346, e no local não localizei o veículo descrito no 

mandado, em seguida falei com requerido Luiz Carlos R. Oliveira, o qual 

afirmou que encontra-se com o veículo mas que o mesmo está quebrado e 

guardado em um Barracão, mas não informou o endereço. Diante disso 

DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem objeto do mandado e 

devolvo o r. mandado em cartório. Dou fé. Sinop/MT, 19 de outubro de 

2018. FRANCISCO TONINATO - Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221530 Nr: 608-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JEAN DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 175: 

"Certifico que compareci ao endereço constante no mandado e deixei de 

proceder com a CITAÇÃO do Sr. RUBENS JEAN DA CRUZ em virtude de 

não residir no mesmo. No referido imóvel resiode o Sr. Marco Antonio. O 

referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82875 Nr: 362-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR DE ARAÚJO PERIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA. (AUTO POSTO CODOPEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias comparecer perante este 

Juízo a fim de retirar a certidão de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184212 Nr: 5279-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GUARACI PRADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias comparecer perante este 

Juízo a fim de retirar a certidão para protesto expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109434 Nr: 1851-37.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 106: 

"Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO que efetuei 

diligências nos endereços do mandado e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL 

proceder a CITAÇÃO do devedor ALTAIR AFONSO KREPSZ em virtude de 

não encontrá-lo. Estando na Avenida Governador Júlio Campos, 85, não 

encontrei nenhuma Loja com a denominação LOJAS BRASILEIRAS. Ato 

contínuo telefonei para o disque Infortel(informações) e obtive a 

informação de que a Loja Brasileira fechou suas portas há mais de ano; já 

no Bairro Boa Vista, Chácara 37 fui informada por seu proprietário Sr. 

Alcides Ferreira que o devedor ALTAIR AFONSO KREPSZ era seu inquilino 

e desocupou o imóvel ainda no ano de 2011, quando tomou rumo ignorado. 

Diante do exposto, devolvo o mandado em Cartório para que o credor 

atualize o endereço do devedor nos autos, para novas tentativas de 

citá-lo. O referido é verdade e dou fé. Rose Meyre Moggi - Oficiala de 

Justiça. Matrícula 5573 - PJ/MT."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 128692 Nr: 7907-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FREITAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça,no valor de R$42,00 para o cumprimento do Mandado no 

endereço constante nos autos (fl. 290), 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233838 Nr: 7977-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE TEIXEIRA - MEI, ALEX SANDRO 

ALVES DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:17257/O, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16755, 

SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:MT - 8.805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 59: 

"Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra 

identificado, diligenciei-me na Rua das Nogueiras, 385, Setor Comercial, 

Sinop, local em que DEIXEI DE CITAR GLEICIANE TEIXEIRA –MEI e ALEX 

SANDRO ALVES DA GAMA, tendo em vista que não podem ser mais 

encontrados no referido endereço. Atualmente no endereço está 

estabelecido o comércio Ponto Branco e Bela Casa de propriedade de 

Lariane Maria Cruvinel Santos Rocha, que informou estar no endereço há 

um mês e não conhecer os executados. Assim sendo, em face da não 

localização dos executados nem informação de seu novo endereço, 

devolvo o respeitável mandado em Cartório para os devidos fins. Dou fé, 

Sinop, 22 de outubro de 2018. MARCELA LIGOR MONTEIRO Oficiala de 

Justiça"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243945 Nr: 14409-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 Certifico que embora a decisão de fl. 891/899, proferida em 23/2/2016, 

tenha sido publicada no DJE nº 10393 em 12/12/2018, já havia sido 

disponibilizada em 16/3/2016 e publicada em 17/3/2016, via certidão de fl. 

931, no DJE nº 9737. Certifico ainda que embora a decisão de 

fl.1145/1148, proferida em 20/4/2016, tenha sido publicada no DJE nº 

10393 em 12/12/2018, já havia sido disponibilizada em 17/5/2016 e 

publicada em 18/5/2016, no DJE nº 9776, via certidão de fl. 1232/1235. 

Certifico também que embora a decisão de fl. 1279/1280, proferida em 

08/08/2016, tenha sido publicada no DJE nº 10393 em 12/12/2018, já havia 

sido disponibilizada em 22/08/2016 e publicada em 23/08/2016 no DJE nº 

9842, via certidão de fl. 1288/1289.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225565 Nr: 3099-28.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

ELETRICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENGAZO - 

OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). ÉDILO TENÓRIO BRAGA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011754-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS TIAGO SCHEFFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO BRESCANCIN VIEIRA OAB - RS96036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011754-64.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (827, caput, §1º, do 

CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- Poderá o devedor, ainda, 

no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011764-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

ARLINDO AISSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QLEUDIANO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011764-11.2018.8.11.0015 Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais. Após recolhidas as custas, 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). 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. (827, caput, §1º, do CPC). 

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 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. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item 

anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011815-22.2018.8.11.0015

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:

ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011815-22.2018.8.11.0015 Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais. Após recolhidas as custas, 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). 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. (827, caput, §1º, do CPC). 

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 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. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item 

anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1011938-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011938-20.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentados pela parte autora. Desta forma, recebo a inicial a fim de 

realizar a liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em curso pela 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/Acre. Assim, intime-se o executado, através de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação à 

liquidação da sentença, nos termos do art. 511 do CPC. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011965-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BOHNENBERGER TODESCATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011965-03.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (827, caput, §1º, do 

CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- Poderá o devedor, ainda, 

no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011970-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.W. BARBIERI EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011970-25.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
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do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011964-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONDIR BALBINOT (EXECUTADO)

LAURI ANTONIO BALBINOT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LIDEMAR PEDRO BALBINOT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011964-18.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (827, caput, §1º, do 

CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- Poderá o devedor, ainda, 

no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011972-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)

RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011972-92.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (827, caput, §1º, do 

CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- Poderá o devedor, ainda, 

no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011794-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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:

HUGO LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011794-46.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 17055890. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1011794-46.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de HUGO 

LEONARDO BERTOLINI NOGUEIRA. Transitada esta em julgado, ante o 

pagamento das custas (IDs nº 16993290 e 16993642), arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009281-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR NELSON ZIMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009281-08.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 16371695. Em consequência, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do 

mérito, o Processo nº 1009281-08.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por PLT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS EIRELI em face de JAIR NELSON ZIMMER. Transitada esta 

em julgado, ante o pagamento das custas (ID nº 16847185), arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Ademais, em caso de 

descumprimento, a parte autora poderá requerer o desarquivamento e o 

cumprimento da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208087 Nr: 9506-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCT, IOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO CESAR KOBAYASHI - 

OAB:SP/267.910, RODRIGO MARI SALVI - OAB:RO - 4.428
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 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

1.2. Em seguida, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

1.3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

2. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão.

 3. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Jair Martins Guns (CPF n. 349.484.812-20) 

no rol dos maus pagadores, devendo informar a este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

5. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

6. Em seguida, conclusos.

 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

# 1 0 0 2 7 8 4 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  E X E Q U E N T E :  S O C I E D A D E 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I – MANTENHA-SE a DECISÃO de 

CUMPRIMENTO do ACORDÃO de ID. 17047152, ficando ressalvada a 

DECISÃO dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO de nº 

“1007566-73.2018.8.11.000” que ora transcrevo: “(...)Diante disso, acolho 

os embargos de declaração para sanar o vício existente e aclarar a 

decisão embargada no sentido de que a redução da penhora sobre o 

repasse da UNIMED, no patamar de 25%, não alcança qualquer valor 

relativo a repasses efetuados antes da prolação a decisão liminar no 

agravo de instrumento em epígrafe, de modo que a compensação referida 

o decisum embargado, refere-se tão somente a eventual levantamento de 

valor que ultrapassar o montante fixado em ocasião posterior ao 

determinado no Id. 2662551. Sendo assim, os depósitos anteriores, quais 

sejam, aqueles efetuados em 07.05.2018 e 12.06.2018, não se encontram 

abarcados pela decisão judicial ora aclarada.” II – Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011358-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO OAB - MT25851-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011358-87.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ EDUARDO SIMOES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – 

Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, 

devendo trazer aos autos, LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, eis que o 

acostado em Id. Num. 16706996 encontra-se DEFASADO (07/11/2017); III 

– CONCOMITANTEMENTE, MANIFESTE-SE quanto ao PARECER do Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT, que relatou: “Os hospitais habilitados como 

UNACON's ou CACON’s, segundo os termos da Portaria/SAS nº 741, de 

19/12/2005, devem oferecer assistência especializada integral ao paciente 

com câncer, atuando no seu diagnóstico definitivo e tratamento. Assim, a 

aquisição/fornecimento dos medicamentos antineoplásicos para combater 

a doença que acomete a Requerente é atribuição do estabelecimento de 

saúde credenciado e habilitado em Oncologia (CACON e UNACON - art. 26 

da Portaria GM nº 874/2013 e Portaria/SAS nº 741, de 19/12/2005) no qual 

o paciente é atendido. A citada Portaria versa sobre a inclusão dos 

pacientes em Unidades de Referencia – CACON e UNACON sendo esses 

responsáveis pela prescrição do tratamento, que é livre, e pela aquisição 

e fornecimento do mesmo”. (sic) IV – Com o aporte, CONCLUSO para 

ulteriores deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011893-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO VALTER DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (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 

#1011893-16.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DIVINO VALTER DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os 

autos, verifica-se, que da narração dos fatos não decorreu logicamente a 

conclusão, logo, as especificações dos FATOS e FUNDAMENTOS devem 

ser atrelados a especificação do PEDIDO, nos termos do art. Art. 319, 

inciso IV, do CPC/2015, especialmente pelo fato de que a parte Autora 

pretende, em sua exposição, a disponibilização do exame “cateterismo 

cardíaco em caráter de urgência” (sic), enquanto que nos pedidos, o 

mesmo pugna pela CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR para “determinar a 

entrega imediata dos remédios em conformidade com a prescrição médica 

anexa” (sic); II - Dessa forma, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio 

de seu ADVOGADO, para, no prazo 15 (quinze) dias, a título de EMENDA 

da INICIAL, esclareça o pleito de tutela antecipada, demonstrando às 

especificações dos pedidos com os fatos e fundamentos alegados; III – 

Ademais, constata-se que os DOCUMENTOS acostados em IDs. Num. 

16983716; 16983721; 16983724 e 16983733 apresentam-se de forma 

ILEGÍVEL e, portanto, incompreensível. Assim, CONCOMITANTEMENTE, 

junte a parte AUTORA aos autos os DOCUMENTOS anteriormente 

indicados, de forma LEGÍVEL. IV - Com o aporte, CONCLUSO para análise 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004672-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONICE DEBORTOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 6 7 2 - 1 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

1.000,00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) apelações apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,17 de dezembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011619-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI (IMPETRANTE)

MAIKON RUDSON LIMA FERRATTO (IMPETRANTE)

GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

FABIO ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

SUZANETE RIBEIRO CALDEIRA (IMPETRANTE)

JOSE FERNANDO MARTINEZ (IMPETRANTE)

MANOEL JOSE DA SILVA VEIGA (IMPETRANTE)

ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO (IMPETRANTE)

WENDELL DUTRA VITAL (IMPETRANTE)

ALECIO APARECIDO LIGOR (IMPETRANTE)

ADILVO SEBOLD (IMPETRANTE)

WASHINGTON PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

CRISLAINY WANESSA DA SILVA (IMPETRANTE)

DOUGLAS DE PADOVA (IMPETRANTE)

ANA EVELYN BARTZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que o os presentes autos foram 

protocolados no Gabinete da Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho com 

nº 1014983-77.2018.8.11.0000 17/12/2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011678-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILENA LOPES MARINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUES (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Processo distribuído com o número 1014987-17.2018.8.11.0000 para o 

órgão GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011942-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA REGINA DE SOUSA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Processo distribuído com o número 1014989-84.2018.8.11.0000 para o 

órgão GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011983-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LAVA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

Processo distribuído com o número 1014994-09.2018.8.11.0000 para o 

órgão GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012027-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA REGINA COSTA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAROLINE SCHWANN OAB - MT24886/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES (IMPETRADO)

 

Processo distribuído com o número 1014998-46.2018.8.11.0000 para o 

órgão GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224720 Nr: 2589-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENALEGIS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIDORES DOS LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHELO - OAB:OAB/MT 7261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273093 Nr: 11716-40.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-B

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido – foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011619-52.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI (IMPETRANTE)

MAIKON RUDSON LIMA FERRATTO (IMPETRANTE)

GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

FABIO ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

SUZANETE RIBEIRO CALDEIRA (IMPETRANTE)

JOSE FERNANDO MARTINEZ (IMPETRANTE)

MANOEL JOSE DA SILVA VEIGA (IMPETRANTE)

ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO (IMPETRANTE)

WENDELL DUTRA VITAL (IMPETRANTE)

ALECIO APARECIDO LIGOR (IMPETRANTE)

ADILVO SEBOLD (IMPETRANTE)

WASHINGTON PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

CRISLAINY WANESSA DA SILVA (IMPETRANTE)

DOUGLAS DE PADOVA (IMPETRANTE)

ANA EVELYN BARTZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011619-52.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ADILVO SEBOLD, ALECIO 

APARECIDO LIGOR, ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO, ANA EVELYN 

BARTZ, CRISLAINY WANESSA DA SILVA, DOUGLAS DE PADOVA, FABIO 

ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ, GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO, 

HELLEN HELLAN BRANDONI, JOSE FERNANDO MARTINEZ, MAIKON 

RUDSON LIMA FERRATTO, MANOEL JOSE DA SILVA VEIGA, SUZANETE 

RIBEIRO CALDEIRA, WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, WENDELL DUTRA 

VITAL IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA impetrada por ADILVO SEBOLD E OUTROS em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO. Aduz na inicial que “autores prestaram Concurso 

Público para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - 

SEJUDH, conforme edital nº 001 do ano de 2016 e encontram-se 

aprovados dentro das vagas estabelecidas em edital para a exercer o 

cargo de agente penitenciário na comarca de Sinop Estado de Mato 

Grosso. Ocorre que mesmo após a homologação do resultado final deste 

certame o Estado de Mato Grosso encontra-se inerte quanto a 

convocação destes aprovados, sendo que se quer foi apresentado um 

planejamento para que houvessem contratações futuras”. Informa, 

“atualmente a penitenciária conta 100 (cem) agentes penitenciários 

efetivos sendo que apenas cerca de 68 (sessenta e oito) agentes na 

ativa, e levando em consideração o regime de escala em que trabalham 

são APENAS 17 (dezessete) profissionais trabalhando em cada plantão, 

conforme escala de serviço em anexo, reiterando que o presidio possui 

cerca de 985 (novecentos e oitenta e cinco) presos. ANEXO II. Segundo 

tabela disponibilizada pela própria SEJUDH que se encontra em anexo, a 

quantidade mínima de agentes penitenciários na comarca de Sinop deveria 

ser de 170 (cento e setenta) profissionais, sendo que mesmo com a 

convocação de todos os aprovados não irá suprir as necessidades 

básicas do presídio desta Comarca”. Por fim, REQUER, o deferimento da 

Tutela de Urgência “determinando ao Estado de Mato Grosso que realize a 

convocação dos AUTORES, os quais se encontram aprovados no 

concurso para o cargo de agente penitenciário, em prazo razoável a ser 

fixado por Vossa Excelência”. CARREOU os DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente demanda de MANDADO DE 

SEGURANÇA objetivando a “a convocação dos AUTORES, os quais se 

encontram aprovados no concurso para o cargo de agente penitenciário”. 

Para tanto, reputa como Autoridade Coatora o ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado. Infere-se dos 

autos que a demanda foi ajuizada perante este Juízo, o qual é 

ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, pois a competência para processar e 

julgar uma ação como a presente não é do juízo de primeiro grau, mas sim 

de uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de 

Justiça, mormente, em razão da pessoa. É o que se depreende do artigo 

17-B do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - 

Processar e julgar: b) os mandados de segurança singular e coletivo e o 

habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia. No mesmo sentido, 

é a disposição contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO: 

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e 

julgar, originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Como se sabe, a competência é um pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a incompetência 

absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou instância, e, por ser 

matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz. Pelas 

razões acima expostas, resta clara e evidente a COMPETÊNCIA do 

TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar a matéria, razão pela qual DECLARO 

a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex positis”, DECLARO INCOMPETENTE 

este Juízo Da Vara Especializada Da Fazenda Pública Da Comarca De 

Sinop para o processamento e julgamento dos presentes autos e DECLINO 

a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as formalidades de estilo (CPC, 

art. 64, § 1°), com as anotações e baixas necessárias. INTIME-SE as 

partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011678-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILENA LOPES MARINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUES (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011678-40.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: DARCILENA LOPES MARINHO 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO TAQUES Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrada 

por DARCILENA LOPES MARINHO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo atual GOVERNADOR PEDRO TAQUES. Aduz 

na inicial que “a impetrante, como fonte da manutenção da sua 

subsistência, de forma compatível e legal, mantinha dois contratos de 

trabalho com a Impetrada, ambos para o exercício da função junto ao 

Estado de Mato Grosso como Professora (PROF. HABILITADO – B1), 

conforme Portaria da SEDUC 00178/2018 de 16/03/2018, publicada no 

Diário Oficial nº 27222, pg. 78, e Portaria da SEDUC 00117/2018 de 

20/02/2018, publicada no Diário Oficial nº 27204, pg. 350, anexos. Ocorre 

que o primeiro contrato supra mencionado foi extinto no dia 22/08/2018 e o 

segundo será dado como rescindido no dia 21/12/2018, consoante 

alegação da Impetrada do impedimento legal no período eleitoral de 

contratar ou prorrogar contratos de serviço nos três últimos meses que 

antecedem as eleições (Nota Técnica 010/2018 SEDUC/MT e e-mail 

anexos), não se atentando ao estado de gestação da Impetrante que 

encontra-se até o presente momento e sua garantia constitucional de 

estabilidade”. Informa, “Neste ínterim, para melhores esclarecimentos, a 

ocupação que foi extinta se consagrou por intermédio de CONTRATO 

TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROFESSOR de nº 

38221/2018, formalizado no dia 05 de março do ano 2018, para exercício 

no período de 24/02/2018 a 22/08/2018, 20h (vinte horas) semanais, e a 

que será findada se consagrou por intermédio de CONTRATO 

TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROFESSOR de nº 

20293/2018, para exercício no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 04h 
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(quatro horas) semanais, ambos anexos. É cediço que os cargos em 

comissão são cargos de livre nomeação e exoneração. Todavia, quando 

extinto o contrato 38221/2018, a Impetrante encontrava-se e encontra-se 

grávida, gozando, portanto, da estabilidade provisória, decorrente do 

artigo 7º, Inciso XVIII, da Constituição Federal e artigo 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Logo, o contrato ainda 

vigente (20293/2018) não pode ser extinto pelo mesmo motivo”. Por fim, 

REQUER, o deferimento da Tutela de Urgência “determinar a anulação do 

ato praticado pela impetrada/autoridade coatora, o de exoneração da ora 

impetrante, servidora gestante e que o Estado de Mato Grosso, proceda a 

imediata reintegração da impetrante no cargo de professora b1 com o 

pagamento dos valores desde a data da exoneração (22/08/2018), ou, 

alternativamente, o pagamento de indenização pelo período da estabilidade 

provisórias e da licença maternidade, compreendido entre 22 de agosto de 

2018 (data da exoneração) até 05 (cinco) meses após o parto”. CARREOU 

os DOCUMENTOS à INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente 

demanda de MANDADO DE SEGURANÇA objetivando a “a anulação do ato 

praticado pela impetrada/autoridade coatora, o de exoneração da ora 

impetrante, servidora gestante e que o Estado de Mato Grosso, proceda a 

imediata reintegração da impetrante no cargo de professora b1 com o 

pagamento dos valores desde a data da exoneração (22/08/2018)”. Para 

tanto, reputa como Autoridade Coatora o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo GOVERNADOR PEDRO TAQUES. Infere-se dos autos 

que a demanda foi ajuizada perante este Juízo, o qual é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE, pois a competência para processar e julgar uma ação 

como a presente não é do juízo de primeiro grau, mas sim de uma das 

Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça, 

mormente, em razão da pessoa. É o que se depreende do artigo 17-B do 

REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - Processar e 

julgar: b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 

do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça 

e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de 

direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da 

Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, 

Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, 

excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 

em caso de teratologia. No mesmo sentido, é a disposição contida na 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO: Art. 96 Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Como se sabe, a competência é um pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a incompetência 

absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou instância, e, por ser 

matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz. Pelas 

razões acima expostas, resta clara e evidente a COMPETÊNCIA do 

TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar a matéria, razão pela qual DECLARO 

a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex positis”, DECLARO INCOMPETENTE 

este Juízo Da Vara Especializada Da Fazenda Pública Da Comarca De 

Sinop para o processamento e julgamento dos presentes autos e DECLINO 

a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as formalidades de estilo (CPC, 

art. 64, § 1°), com as anotações e baixas necessárias. INTIME-SE as 

partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012027-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA REGINA COSTA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAROLINE SCHWANN OAB - MT24886/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012027-43.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: QUEZIA REGINA COSTA 

PEREIRA IMPETRADO: JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrada por QUEZIA REGINA 

COSTA FERREIRA em face do GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO 

GROSSO JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES. Aduz na inicial que “na 

data de 17/09/2017, a impetrante participou de concurso público de provas 

promovido pelo Governo do Estado ora impetrado, conforme edital nº 

001/2017, de 03/07/2017 (anexo 1), tendo concorrido à formação de 

“cadastro de reserva” para o cargo de Professor Educação 

Básica/Pedagogia, sendo que a impetrante obteve aprovação em todas as 

etapas do concurso, exceto a etapa didática ao qual interpôs recurso e 

aguarda decisão, posição na classificação, conforme resultado da 

classificação (anexo 2). Conforme previsto no edital do certame, o 

concurso teria a validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma 

vez, por igual período (anexo 3)”. Informa, “a lista de aprovados no 

concurso (anexo 2), que demonstra candidatos classificados, vem sendo 

desrespeitada durante os anos da vigência do concurso, que se 

passaram até o atual momento para convocação de contratação 

temporária, a título precário pela presente administração pública para 

cargos de professores de ensino básico”. Por fim, REQUER, o deferimento 

da Tutela de Urgência “nomeação da impetrante, em caráter efetivo, para 

integrar o quadro permanente da Administração Pública municipal para o 

cargo de Professor Ensino Básico/Pedagogo e o deferimento definitivo da 

presente segurança confirmando a liminar deferida”. CARREOU os 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente 

demanda de MANDADO DE SEGURANÇA objetivando a “a nomeação da 

impetrante, em caráter efetivo, para integrar o quadro permanente da 

Administração Pública municipal para o cargo de Professor Ensino 

Básico/Pedagogo e o deferimento definitivo da presente segurança 

confirmando a liminar deferida”. Para tanto, reputa como Autoridade 

Coatora o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo GOVERNADOR 

PEDRO TAQUES. Infere-se dos autos que a demanda foi ajuizada perante 

este Juízo, o qual é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, pois a 

competência para processar e julgar uma ação como a presente não é do 

juízo de primeiro grau, mas sim de uma das Turmas de Câmaras Cíveis 

Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça, mormente, em razão da pessoa. 

É o que se depreende do artigo 17-B do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: 

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo competem: I - Processar e julgar: b) os mandados de segurança 

singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, 

da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus 

membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos 

superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, 

Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e 

seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz 

auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia. No 

mesmo sentido, é a disposição contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO: Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – 

processar e julgar, originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de 

segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, 

do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Como se sabe, a competência é um pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a incompetência 

absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou instância, e, por ser 

matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz. Pelas 

razões acima expostas, resta clara e evidente a COMPETÊNCIA do 

TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar a matéria, razão pela qual DECLARO 

a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex positis”, DECLARO INCOMPETENTE 

este Juízo Da Vara Especializada Da Fazenda Pública Da Comarca De 

Sinop para o processamento e julgamento dos presentes autos e DECLINO 

a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as formalidades de estilo (CPC, 

art. 64, § 1°), com as anotações e baixas necessárias. INTIME-SE as 

partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011203-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011203-84.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA VILCHES LEMES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, 

por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do medicamento 

“ENOXAPARINA 40 MG/SC, durante toda a gestação e mais 45 (quarenta e 

cinco) dias após 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. 17033267, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o 

apresentado pela DROGARIA SÃO CAMILO em Id. Num. 16614446 - Pág. 

1. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva 

DROGARIA SÃO CAMILO (Id. Num. 16614446 - Pág. 1), 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$ 54,99 (cinquenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos) x 270 (duzentos e setenta) 

unidades = R$ 14.847,30 (quatorze mil oitocentos e quarenta e sete reais 

e trinta centavos) 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)”. VI – 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: 1011190-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE STRACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (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 

#1011190-85.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE STRACK RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do 

medicamento “ENOXAPARINA 40MG, 30 AMPOLAS/MÊS, até 30 (trinta) 

dias após 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. 16988460, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o 

apresentado pela DROGARIA SÃO CAMILO em Id. Num. 16606374 - Pág. 

1. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva 

DROGARIA SÃO CAMILO (Id. Num. 16606374 - Pág. 1), 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$ 54,90 (cinquenta e 

quatro reais e noventa centavos) x 280 (duzentos e oitenta) unidades = 

R$ 15.372,00 (quinze mil trezentos e setenta e dois 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012080-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DE PAULA VARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(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 

#1012080-24.2018.8.11.0015 REQUERENTE: REGIANE APARECIDA DE 

PAULA VARIANI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por REGIANE APARECIDA 

DE PAULA VARIANI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “está gravida, atualmente, no 

1º. Trimestre de gestação, sendo seu primeiro filho, tudo conforme laudo e 

declaração médica, firmada pelo ginecologista e obstetra, Dr. Maurício 

Colnago Gonçalves. Por ser portadora de doença descrita como Síndrome 

AnticorpoAntifosfolípede, CID – 10: 68.-8, doença que compromete o 

desenvolvimento placentário, com risco de perda gestacional, evitando 

transtornos tromboembólicos subsequentes (tromboses, embolias etc.), 

podendo causar aborto e complicações obstétricas, caso não seja 

realizada a devida profilaxia, através de medicamento anticoagulante, 

tendo sido prescrita pelo médico que acompanha a gravides, a medicação 

ENOXAPARINA 40 mg ou (heparina de baixo peso molecular), das marcas 

CLEXANE®, VERSA®, HEPTRON®, CUTENOX®, ENDOCRIS®, duas vezes 

ao dia, totalizando aproximadamente 615 doses do referido medicamento, 

entre a fase atual e até 30 dias após o parto.”. (sic) Postula pela 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar “a Ré, de 

imediato, autorize e/ou custeie o fornecimento da medicação descrita 

nesta peça inicial, sob pena de imposição de multa diária, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), determinando-se, igualmente, que o senhor 
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oficial de justiça cumpra o presente mandado em caráter de urgência”. 

(sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Em Id. Num. 17096002 a 

parte autora EMENDOU A INICIAL, acostando DOCUMENTOS e 

especificando o PEDIDO. Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do ATESTADO MÉDICO acostado ao Id. Num. 17096005. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). 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 AUTORA, o medicamento de que 

necessita, qual seja, “ENOXAPARINA 40 mg duas vezes ao dia, 

totalizando aproximadamente 615 doses do referido medicamento, entre a 

fase atual e até 30 dias após o parto”, conforme ATESTADO MÉDICO 

acostado ao Id. Num. 17096005, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para 

tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT 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). Caso dependam do NAT, deverão 

COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do ATESTADO MÉDICO 

acostado ao Id. Num. 17096005. Com a contestação, vistas à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

(artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011919-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011919-14.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO SEGURA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE com 

pedido de SUSTAÇÃO DE PROTESTO proposta por MARCELO SEGURA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o REQUERENTE que 

teve apontamento indevido de CDA para protesto e “o título apontado para 

protesto, conforme lançado na NOTIFICAÇÃO do 2º. Ofício de Registro 

Civil, Tabelionato de Notas, Pessoa Jurídica e Protestos de Títulos, com 

vencimento para o dia 13/12/2018, decorre de CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA POR INDICAÇÃO”, e que “não apresenta nenhum elemento que 

possa indicar ou identificar a natureza do débito, salvo “Certidão de Dívida 

Ativa por Indicação”. Após a notificação, buscou o Autor informações 

junto ao referido “Cartório”, tendo obtido informação que se refere a 

valores atinentes a IPVA – NADA MAIS”. Sustenta que “buscou o Autor 

j u n t o  a o  s i t e 

h t tps : / /www.se faz .mt .gov .b r / ipva /webre l lan /Va l idaVc lFormIn i . j sp , 

informações a respeito da existência de veículos registrados em seu 

nome, todavia, conforme pode -se observar o print da Secretaria de 

Estado de Fazenda, a consulta não pode ser realizada, visto que é 

necessário para esse tipo de consulta o número do chassi ou renavan”. 

Por fim, REQUER, que seja “CONCEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA, “inaudita 

altera pars”, sem a oitiva da parte contrária, para a finalidade de sustar 

e/ou cancelar o protesto, vez que, presentes os requisitos legais, e 

principalmente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, oficiando-se a 

Senhora Escrivã do Cartório de Protesto de Títulos, e nesse sentido, 

requisitando-se a CDA em referência, para que fique apreendida nos 

autos”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Em Id. Num. 17003565, a parte 

AUTORA apresenta PETITÓRIO de ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL, 

informando que “ação cautelar e o recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária NESSA MANHÃ, o Autor a instantes, foi surpreendido com 

nova notificação do 2º. Ofício de Sinop, atinente a OUTRA CDA por 

INDICAÇÃO, no valor de R$ 3.936,58 (três mil, novecentos e trinta e seis 

reais, cinquenta e oito centavos)”. Requerendo a “inclusão no pedido 

inicial, o título cuja cópia segue em anexo, no valor de R$ 3.936,58 (três mil 

novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).” Bem como, 

“atribuir à causa o valor de R$ 9.018,91 (nove mil e dezoito reais e 

noventa e um centavos)”. Ao final, “após apreciada a liminar, que seja os 

autos enviados ao contador judicial, para elaboração dos cálculos da 

diferença das custas processuais e taxa judiciário, para que, na 

sequência, o autor possa efetuar seu recolhimento”. 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 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Vejamos. A OBJEÇÃO AUTORAL jaza no sentido de 

“sustar e/ou cancelar o protesto gerado em razão de apontamento 

indevido de CDA”. 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. Nesta esteira, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante 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, assim, SUBSISTE a PROBABILIDADE DO DIREITO (“fumus boni 

iuris”), PRIMEIRO REQUISITO NECESSÁRIO para o deferimento da cautelar 

“in limine litis” (art. 300, do CPC/2015), não sendo justo, nem razoável que 

o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Sendo assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA e SUPERFICIAL, com relação ao PROTESTO, cabe apenas 

SUSTAR os seus EFEITOS, 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)”. Ademais, consta nos autos, em ID. 16995896, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO datada em 11/12/2018, ou seja, 

posterior ao apontamento 185-10/12/2018 e 69-11/12/2018. No entanto, 

quando ao pedido de APREENSÃO de CDA o mesmo não pode prosperar, 

eis que a mesma não fora juntada aos autos. 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 o PARCIALMENTE PEDIDO de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER 

ANTECEDENTE, a fim de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO, 

apontamento nº 185-10/12/2018 (ID. 16995895) e 69-11/12/2018 (ID. 

17003569) do Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Sinop, salvo a 

EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. EXPEÇA-SE 

ofício Serviço Notarial e Protesto do 2º Ofício de Sinop, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. CITE-SE o REQUERIDO INTIMANDO-O, 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos 

artigos 183, 219 e 306, todos do CPC/2015. COM a CONTESTAÇÃO, 

observar-se-á o procedimento comum, conforme artigo 307, § único, do 

CPC/2015. EFETIVADA a TUTELA CAUTELAR, o pedido principal terá de 

ser formulado pelo Autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 
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apresentado nos mesmos autos, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, consoante disposição no artigo 308 do 

CPC/2015. Por fim, ANOTE a ESCRIVANIA de que doravante as intimações 

do Autor deverão ser realizadas em nome do subscritor da petição inicial. 

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 

#1004672-16.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT. O EMBARGANTE insurge-se quanto à suposta 

OBSCURIDADE na SENTENÇA de Id. Num. 11140537, alegando “não ter 

ficado claro se o valor da condenação deverá ser dividido entre o 

Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte deverá pagar aos 

causídicos da Autora o importe de R$ 1000,00 (mil reais) cada um”. (sic) É 

o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é RECURSO 

PROCESSUAL, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: 

OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a 

inexistência de análise, implícita ou explícita, na decisão recorrida, de 

alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova essencial à solução do 

litígio, constantes nos autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na 

redação do texto ou na falta de significância precisa da mensagem trazida 

por aquele, levando qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o 

verdadeiro significado das orações que compõem a decisão recorrida. 

Sobre a CONTRADIÇÃO, afirma-se que está relacionada à exposição de 

ideias feitas na fundamentação da decisão e a conclusão a que esta 

chega. Assim, só é contraditória a decisão que tem incoerência lógica 

entre a fundamentação e a conclusão da decisão atacada. Se o(s) 

fundamento(s) dos embargos de declaração estiverem relacionados à 

JUSTIÇA DA DECISÃO, À INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio 

jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações que não 

sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU 

CABIMENTO, mas sim o de outro recurso apropriado que, dependendo da 

tipologia da decisão atacada, poderá ser o recurso de agravo (de 

instrumento ou retido) e de apelação. Em relação às premissas levantadas 

acima, trago os seguintes julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO 

FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de 

que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria 

constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, 

essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do 

recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 

do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no 

sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE 

CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem 

recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo 

cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no 

art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Afasta-se a violação do 

mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está 

claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e 

adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir 

omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte. 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, 

Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 

16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). “In casu”, 

vislumbro que realmente houve OBSCURIDADE quanto ao valor da 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios. “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS manejados e DOU-LHES PROVIMENTO, 

devendo constar no DISPOSITIVO os seguintes termos, “Ex positis” JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de 

DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente 

procedimento de Cateterismo do lado esquerdo + Ventrículo Esquerdo 

(VE). Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 

6132103, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

(...) Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), PRO RATA ao causídico da 

parte Autora. No mais, CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS 

DAQUELA DECISÃO. 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 

#1011642-95.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NERI NUNES CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA proposta 

por NERI NUNES CORREA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “faz uso continuo de 

medicação para Pressão Arterial, sendo que a mesma possui problemas 

de Artroplastia grave nos joelhos, como consequência o pé direito torto 

devido ao excesso de peso. Com dificuldades para realizar suas 

atividades rotineiras tais como: trabalhar, cuidar dos afazeres domésticos. 

Diante disso a mesma não possui outra alternativa a não ser se submeter 

a cirurgia com a máxima urgência. Conforme Relatórios Médicos, anexo, 

lavrado pelo Doutor Pedro Henrique Paduan, Gastroenterologia/Proctologia 

– Cirurgia do Aparelho Digestivo – Endoscopia Digestiva: “Encaminho a 

paciente Neri Nunes Correa com IMC 54, HAS (HIPERTENÇÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA). Obesidade Mórbida (super obesa)”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA “a fim de ordenar o MUNICÍPIO DE 

SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer consistente 

na adoção, de imediato, de todas as medidas administrativas necessárias 

para a realização da cirurgia GASTROPLASTIA, em caráter de urgência e 

no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação 

desta decisão. Na hipótese de alegação de falta de condições da rede 

pública, Municipal e ou Estadual, que os demandados custeiem a cirurgia 

da Requerente em hospital da rede privada de saúde indicado acima, 

incluindo honorários médicos, insumos e internação hospitalar, tudo sob 
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pena de pagamento de “astreintes”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) por dia de descumprimento ao Estado de Mato Grosso e ao 

Município de Sinop/MT, em caso de atraso no cumprimento da 

determinação, bem com anotando-se a possibilidade de prisão em 

flagrante do responsável legal”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do RELATÓRIO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16854146. 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). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilizem à parte AUTORA, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE 

GASTROPLASTIA”, a ser realizada em rede pública ou particular as suas 

expensas, conforme RELATÓRIO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16854146. 

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 a imposição 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 deste “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). Por fim, INDEFIRO o pedido de 

PRISÃO dos RESPONSÁVEIS LEGAIS pelo EVENTUAL NÃO 

CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis que NÃO se trata de nenhum 

dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição Federal (dívida 

alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a competência para 

a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no curso de 

procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por ordem de 

Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão civil.” 

(HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - COMARCA DE 

SINOP). CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 
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RELATÓRIO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16854146. Com a contestação, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008995-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008995-30.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIO ANDRE JACOBI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PRESTAR SERVIÇO 

DE SAÚDE C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA 

COMINATÓRIA proposta por MARCIO ANDRE JACOBI, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“foi diagnosticado portador de obesidade grau 2(dois) IMC: 38 com índice 

de gordura corporal de 47% com comorbidades (estigmatização social, 

esteatose hepática e DPOC -DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA)”. Em consulta no dia 28.08.2018, com o Doutor Pedro Henrique 

Paduan, especialista em Gastroenterologia, Proctologia, Cirurgia do 

Aparelho Digestivo e Endoscopia Digestiva, atestou que no caso do autor, 

somente a Cirurgia Bariátrica devolveria o seu bem estar novamente”. (sic) 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA para “obrigar o 

MUNICÍPIO DE SINOP, juntamente com ESTADO DE MATO GROSSO, a 

obrigação de fazer consistente na adoção, de todos os meios possíveis 

via administrativamente possíveis para que o Requerente possa 

REALIZAR a CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA 

CATALOGADA NO CID E66, em caráter de urgência conforme determina 

laudo médico anexo, com prazo improrrogável de 24 horas (vinte e quatro) 

a contar da intimação desta decisão. Na hipótese de alegação de falta de 

condições da rede pública Municipal ou Estadual, que os demandantes 

custeiem a cirurgia da Requeria em hospital da rede privada, incluindo 

honorários médicos, insumos e intervenção hospitalar, sob pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia não cumprido, valor este atribuído ao 

Estado De Mato Grosso e ao Município De Sinop, em caso de 

descumprimento”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS. Determinada a EMENDA 

À INICIAL (Id. Num. 15316151 e 16387635), a irregularidade foi sanada em 

Id. Num. 16653224. Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 15261483. 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). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilizem à parte AUTORA, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA BARIÁTRICA”, a ser 

realizada em rede pública ou particular as suas expensas, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 15261483, 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 a imposição 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 deste “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 
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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). 

CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO 

MÉDICO acostado ao Id. Num. 15261483. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SALLES MICHELETTI OAB - MT22000/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010560-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDIONE FERMINO DE 

OLIVEIRA VINDILINO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por EDIONE 

FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a parte AUTORA “corre o risco de vir 

a perder a vida em razão de hemorragia caso não seja submetido a 

procedimento cirúrgico urgente. (...) necessita, COM URGÊNCIA MÁXIMA 

CONFORME APONTA LAUDO MÉDICO em anexo emitido pela Dra. Silviani 

Branger (CRM-MT 9559, local de atendimento: Av. Embaúbas, 1578, 

Centro, Edifício Sinop Center – Sala 109, 1º piso), da realização da cirurgia 

de Histerectomia total Abdominal, pois, conforme descrito no mesmo laudo, 

ocorre sangramento ativo volumoso, que não esta sendo controlado com 

medicamento, e também, o tratamento clinico foi infrutífero.” (sic). Postula 

pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA para determinar “que os 

RÉUS, representados por suas secretarias de saúde, disponibilizem e 

realizem, obrigatoriamente, a cirurgia de HISTERECTOMIA TOTAL 

ABDOMINAL, em caráter de URGÊNCIA (conforme aponta laudo médico 

anexo ao processo), dispensando-se as burocracias e a “fila de espera”, 

em local com estrutura adequada, seja em hospitais públicos locais 

(HOSPITAL REGIONAL DE SINOP), ou, em não havendo vagas ou 

condições neste, nos hospitais particulares, independentemente das cotas 

disponibilizadas ao SUS, sempre de modo com que o Estado arque com as 

despesas da cirurgia, bem como sejam os Réus condenados a arcar com 

quaisquer despesas necessárias com deslocamento, alimentação, 

hospedagem e exames pré/pós operatórios necessários”. (sic) 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Determinada a EMENDA A 

INICIAL, as irregularidades foram sanadas. Solicitado PARECER DO NAT, 

este considerou que: “1- Quanto à doença alegada: A requerente é 

portadora de miomatose uterina. 2- Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: O tratamento cirúrgico é indicado para o caso em 

tela, com histerectomia (retirada do útero). 3- Quanto à urgência do 

procedimento: Trata-se de procedimento tecnicamente eletivo. Contudo, 

visto ser a patologia de grande sofrimento e com risco de complicações (já 

que está com sangramento ativo), orienta-se que seja realizado o mais 

breve possível. 4- Procedimento é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP), 

sendo de moderada complexidade, realizado pela especialidade 

GINECOLOGIA, de possível resolução na regional de origem. 5- Em caso 

de impossibilidade técnica para resolução na cidade ou regional de origem, 

cabe ao município a regulação da paciente para transferência, através da 

Central Estadual de Regulação, para os serviços de referência”. 

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão dos LAUDOS 

MÉDICOS acostados em Id. Num. 16200401 – Pág. 4 e 7. 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 
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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). 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 que providencie, IMEDIATAMENTE à parte 

autora, o procedimento de que necessita, qual seja, “HISTERECTOMIA 

TOTAL ABDOMINAL em HOSPITAL atendido pelo SUS ou PARTICULAR as 

suas expensas”, conforme LAUDOS MÉDICOS acostados em Id. Num. 

16200401 – Pág. 4 e 7, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, 

NOTIFIQUEM-SE 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 desta decisão. INDEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, 

como, deslocamento, alimentação, hospedagem e exames pré/pós 

operatórios , visto que não restou comprovado os requisitos 

caracterizadores para o deferimento de tais procedimentos. De outra 

banda, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, bem como, 

devidamente REGULADO ADMINISTRATIVAMENTE 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 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 o requerido da presente decisão, o 

ESTADO DE MATO GROSSO, 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. 16200401 – Pág. 4 e 7. Com a contestação, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. 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 

#1011957-26.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDERSON BUENO DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 17024433, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à 

parte Requerente o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA FRATURA 

DIAFISÁRIA DE FÊMUR, FRATURA DE CÔNDILO FEMORAL, FRATURA 

LUXAÇÃO DE ACETÁBULO, FRATURA DE PATELA TODAS DO LADO 

DIREITO e TODOS OS PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIO QUE ADVIREM 

DO TRATAMENTO PLEITEADO”. 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 
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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. 17120265, 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 – Proceda a causídica subscritora 

do PEDIDO de Id. Num. 17112731, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada 

aos autos do instrumento procuratório, regularizando assim a sua 

representação processual (art. 104, CPC, § 1º e Art. 5º § 1º). 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 

#1011485-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PATRICIA CLOTH FERREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos 

autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo REQUERIDO a DECISÃO 

PROFERIDA em Id. Num. 16867200, a qual determinou ao Requerido que 

disponibilizasse, IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o procedimento de 

que necessita, qual seja, “CIRURGIA PARA FRATURA DE FÊMUR 

BILATERAL”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão 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. 

16960308, 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, 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). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012547-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS ANDREIA DALL ASTRA (REQUERIDO)

RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Cumpra-se com o item I do id nº 13250928, observando-se que 

a parte Requerente encontra-se desacompanhada de advogado; motivo 

pelo qual deverá ser feita sua intimação via Aviso de Recebimento e, 

subsidiariamente, em caso negativo, por oficial de Justiça. Consigne-se no 

mandado que disporá a parte Requerente do prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento para, querendo, apresentar 

impugnação às contestações anexadas aos autos; bem como, cientifica-la 

de que, no referido prazo, deverá comparecer ao cartório deste Juízo 

para apresentar a defesa por escrito, contratar advogado particular ou 

solicitar assistência jurídica à Defensoria Pública desta Comarca. 

Comparecendo a parte Requerente e optando pela assistência da 

Defensoria Pública, remetam-se os autos a esta para a apresentação de 

impugnação à contestação, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010170-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCO JOAO FABIANE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente endereço atualizado da parte Requerida, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo acima sem manifestação da parte 

Requerente, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Aportando nos autos endereço atualizado, DESIGNE-SE nova audiência de 

conciliação conforme pauta deste Juízo. EXPEÇA-SE a CITAÇÃO via 

correios com Aviso de Recebimento e INTIME-SE a parte Requerente via 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 465 de 594



DJe. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008044-70.2017.8.11.0015

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:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Intime-se a Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto à sua concordância aos termos propostos pela 

Exequente no id nº 11609558. Em caso de concordância, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Em caso negativo, INTIME-SE a 

parte Exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011235-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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

 

Vistos etc. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Em caso positivo e não havendo manifestação das 

partes quanto a pedido de cumprimento de sentença remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007382-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PINHEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

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

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto aos valores depositados pela parte Executada 

no id nº 16680369. Em caso de concordância, desde logo deverá a parte 

informar os dados bancários para a expedição do alvará. Decorrido o 

prazo supra, retornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos quanto aos valores depositados no id nº 

16524816. E em caso de concordância deverá indicar no mesmo ato os 

dados bancários para a expedição do competente alvará. Decorrido o 

prazo supra, retornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007453-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA LIBANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE 

CORRETAGEM DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007453-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

LIBANO REQUERIDO: SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS Vistos, etc. 

INTIME-SE as partes para que, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestem 

quanto ao CÁLCULO JUDICIAL juntado em movimentação 16386160, sob 

pena de preclusão e extinção dos autos no estado em que se encontra. 

Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 15 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009963-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVIO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009963-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO OLIVIO PRADO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VANESSA DA SILVA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos valores depositados no id nº 16741021 

requerendo o que entender de direito. E, em caso de concordância, 

informar os dados bancários para expedição do respectivo alvará. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011616-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR FERREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Cuida-se de pedido formulado pela parte Requerente (id nº 

16472128) junto ao balcão de atendimento deste Juízo sustentando que 

apesar de diversas tentativas não conseguiu contato com seu patrono. 

Ante esta narrativa pugnou pela expedição, em seu benefício dos valores 

penhorados nos autos. Em vista do contraditório e da ampla defesa, tenho 

por bem, INTIMAR o patrono da parte Requerente, Dr. JOSEMIR MARTINS 

DOS SANTOS, inscrito na OAB/MT nº 15.995, via DJe, para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à certidão de id nº 16472128, sob 

pena de preclusão e expedição dos valores penhorados em benefícios da 

parte Requerente. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação do 

patrono da parte Requerente, o que deverá ser certificado nos autos, 

retornem os autos conclusos para deliberação em localizador prórpio. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013425-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou que cumprir 

com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato negativo 

que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o 

disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na 

colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato 

positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo 

(...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste 

incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MIRANDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002465-78.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANO MIRANDA COELHO 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da 

disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JULIANO MIRANDA COELHO ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO SA. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, tendo em vista a 

inexistência de relação contratual. Inicialmente, há que se esclarecer que 

as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 
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na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados, e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise dos 

autos, verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de 

provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora (art. 

373, II, do Código de Processo Civil), pois sequer apresentou contestação 

nos autos. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes. O juiz não tem o dever de trazer ao feito 

elemento de prova que as partes não tiveram a atenção de carrear aos 

autos, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação 

constante do artigo 355 na busca da comprovação de suas alegações. 

Com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistente o débito que 

culminou na negativação indevida por parte da requerida. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais pleiteado pela parte autora dever ser rejeitado, tendo em vista a 

existência de negativação preexistente, em respeito a Súmula 385 do STJ. 

Cumpre transcrever o julgado que segue abaixo ementado: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - 

NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo 

que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos 

em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e não fizer prova da 

discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores. (TJ-MG - 

AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe causaram 

abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente 

trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento 

profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da requerente. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que 

ensejaram na negativação indevida por parte da requerida. Indefiro o 

pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a negativação 

preexistente. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002995-82.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO MARIA SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da 

disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JOAO MARIA SIQUEIRA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome indevidamente negativado pela requerida, tendo em vista a 

inexistência contratual. Inicialmente, não merece prosperar o pedido de 

improcedência da ação por ausência de juntada do comprovante original 

de negativação, eis que a boa fé é presumida e poderia ser facilmente 

afastada pela requerida, que dispõe de meios suficientes para trazer aos 

autos o solicitado documento original. Pois bem, há que se esclarecer que 

as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados, e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise da 

peça de defesa, verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 

(art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não trouxe aos autos 

elementos suficientes que comprovem a legalidade da cobrança contra a 

qual insurge-se a parte autora, qual seja, a existência de contratação. 

Cumpre destacar entendimento jurisprudencial proferido em casos 

análogos: INDENIZATÓRIA. CONTA UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO. 

COBRANÇA DE ENCARGOS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AGIR ABUSIVO DA 

CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MOVIMENTAÇÃO NO 

PERÍODO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. Cabia à parte ré comprovar a regularidade das cobranças, no 

que não logrou êxito, pois mesmo tendo apresentado contestação, não 

produziu sequer prova documental capaz de afastar os argumentos 

articulados na inicial. Desse modo, não restou comprovada a utilização 

dos serviços postos à disposição da parte autora durante o período da 

alegada inatividade da conta,...(TJ-RS - Recurso Cível: 71003714235 RS , 

Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 23/05/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/05/2012) Com efeito, e sem maiores delongas, tenho como 

inexistente o débito que culminou na negativação indevida por parte da 

requerida. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais pleiteado pela parte autora dever ser 

rejeitado, tendo em vista a existência de negativação preexistente, em 

respeito a Súmula 385 do STJ. Cumpre transcrever o julgado que segue 

abaixo ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores. (TJ-MG - AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio 

Ferenzini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe 

causaram abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da 

requerente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO que ensejou na negativação indevida por parte da requerida. 

Indefiro o pedido de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos 

não passam de meros aborrecimentos do cotidiano. Por consectário 

lógico, indefiro o pedido contraposto e pedido de aplicação das penas de 
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litigância de má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013031-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. No que tange ao pedido de reconsideração 

formulado pela parte Exequente no id nº 9042200 dos autos nº 

8013034-19.2016.8.11.0015 este comporta acolhimento. Em sede de 

primeira instância no sistema dos Juizados Especiais, por expressão 

previsão legal do art. 55 da Lei nº 9.099/95 as partes estão isentas do 

pagmento de custas. Tal regra é excepcionada em duas situações: 

quando ausente o autor na audiência ou quando demonstrada a litigância 

de má-fé da parte. Todavia, nos presentes autos, que comunicam-se com 

os autos 8013031-64.2016.8.11.0015, 8013033-34.2016.8.11.0015 e 

8013035-04.2016.8.11.0015 não vislumbra-se a ocorrência de nenhuma 

das exceções acima contempladas. Portanto, ACOLHO o PEDIDO de 

RECONSIDERAÇÃO para ISENTAR a parte Exequente no pagamento das 

custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, bem como para afastar 

a condenação em litigância de má-fé em relação aos autos n. 

8 0 1 3 0 3 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 8 0 1 3 0 3 3 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

8013034-19.2016.8.11.0015 e 8013035-04.2016.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado 

e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. 

Traslade-se cópia da presente decisão para os demais autos n. 

8 0 1 3 0 3 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 0 3 3 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013035-04.2016.8.11.0015, eis que comum o objeto e a causa de pedir; 

portanto, visando manter a segurança jurídica tais demandas deverão 

possuir o mesmo deslinde.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013034-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (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.: 8013034-19.2016.8.11.0015 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: 8013070-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CREUSA MARIA GARCIA em face de BANCO ITAU 

S/A. Inicialmente procedo com a RETIFICAÇÃO do POLO PASSIVO 

fazendo constar neste a pessoa jurídica de BANCO ITAU S/A 

(60.701.190/0001-04) conforme qualificação contida na petição inicial e no 

termo de audiência de conciliação. A controvérsia da presente demanda 

refere-se a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes por débito total de R$ 210,87(duzentos e dez reais e oitenta 

e sete centavos) que afirma desconhecer. Ressai dos autos que a parte 

Requerida, após ter sido citada e comparecido à audiência de conciliação 

(id nº 4338280), deixou transcorrer in albis seu prazo para ofertar defesa; 

portanto, com fulcro no art. 344, CPC, bem como amparado pelo Enunciado 

nº 11 do FONAJE, impõe-se a DECRETAÇÃO da REVELIA da parte 

Requerida. Neste diapasão impõe-se a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na petição inicial. Não obstante, por tratar-se de prova 

negativa, era igualmente ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, 

II, CPC e art. 6º, VIII, CDC a demonstração da origem dos débitos que 

ensejaram as negativações ora questionada. O pleito de indenização por 

danos morais resta obstada pela incidência da Súmula 385, STJ, eis que 

verifica-se a existência de inscriões preexistentes; tendo inclusive, a 

inscrição ocorrida em 10.08.2015 no valor de R$ 216,26 (duzentos e 

dezesseis reais e vinte e seis centavos) sido declarada válida por este 

Juízo, nos autos n. 8013068-91.2016.8.11.0015. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes 

autos e DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, 

para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol 

de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 210,87(duzentos e dez 

reais e oitenta e sete centavos). 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013033-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. No que tange ao pedido de reconsideração 

formulado pela parte Exequente no id nº 9042200 dos autos nº 

8013034-19.2016.8.11.0015 este comporta acolhimento. Em sede de 

primeira instância no sistema dos Juizados Especiais, por expressão 

previsão legal do art. 55 da Lei nº 9.099/95 as partes estão isentas do 

pagmento de custas. Tal regra é excepcionada em duas situações: 

quando ausente o autor na audiência ou quando demonstrada a litigância 

de má-fé da parte. Todavia, nos presentes autos, que comunicam-se com 

os autos 8013031-64.2016.8.11.0015, 8013033-34.2016.8.11.0015 e 

8013035-04.2016.8.11.0015 não vislumbra-se a ocorrência de nenhuma 

das exceções acima contempladas. Portanto, ACOLHO o PEDIDO de 

RECONSIDERAÇÃO para ISENTAR a parte Exequente no pagamento das 

custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, bem como para afastar 

a condenação em litigância de má-fé em relação aos autos n. 

8 0 1 3 0 3 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 8 0 1 3 0 3 3 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

8013034-19.2016.8.11.0015 e 8013035-04.2016.8.11.0015. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado 

e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. 

Traslade-se cópia da presente decisão para os demais autos n. 

8 0 1 3 0 3 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 0 3 3 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013035-04.2016.8.11.0015, eis que comum o objeto e a causa de pedir; 

portanto, visando manter a segurança jurídica tais demandas deverão 

possuir o mesmo deslinde.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013916-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESVALDO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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.: 1013916-66.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/02/2019 13:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA CPF: 327.699.540-91, ESVALDO ROSA DOS SANTOS CPF: 

603.983.173-13 Endereço do promovente: Nome: ESVALDO ROSA DOS 

SANTOS Endereço: Inexistente, RUA FILADELFIA, QD 13, JARIM 

UMUARAMA, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 Endereço do 

promovido: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1001743-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE HAVELA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORAIDE DE FATIMA NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. A parte Requerente, LORAIDE DE FATIMA NUNES MENDES propõe 

a presente demanda em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A sustentando que celebrou 

contrato de seguro contra perda involuntária do emprego; todavia, após 

devidamente acionadas as partes Requeridas não cumpriram com seu 

ônus em pagar o prêmio. Busca ainda, dentre seu pedidos, que o valor do 

prêmio seja compensado para o pagamento de parcela dos débitos que 

possui com a primeira Requerida. Ressai dos autos (id nº 2244579) que a 

parte Requerente aderiu ao seguro em questão em 08.04.2014, com 

vigência iniciando-se em 09.04.2014; bem como resta evidenciado que foi 

demitida sem justa causa consoante TRCT anexo aos autos (id nº 

2244580) em 07.04.2015. Em sua defesa a primeira Requerida, HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, aduziu pela culpa exclusiva da parte 

Requerente, pelo não pagamento em tempo hábil, uma vez não ter 

fornecido a documentação necessária para o pagamento do prêmio; 

documentação esta que somente foi, finalmente entregue em 11.11.2015. 

Formulou pedido contraposto. Sustenta que à época a parte Requerente 

possuía saldo devedor com a parte Requerida no valor de R$ 1.177,58 (um 

mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta oito centavos) ocorrendo o 

abatimento de R$ 623,04 (seiscentos e vinte e três reais e quatro 

centavos) à título do prêmio do seguro e, restando um saldo devedor de 

R$ 521,65 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) 

referente à 08 (oito) parcelas vencidas à partir de 10.06.2015. formulou 

condenação em litigância de má-fé. Quanto ao abatimento acima 

mencionado a primeira Requerida trouxe aos autos (id nº 2978627) extrato 

do cartão da parte Requerente demonstrando a ocorrência de abatimento 

nos valores acima descritos em 24.11.2015. Por seu turno a segunda 

Requerida, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, aduziu em sua 

contestação culpa exclusiva da parte Requerente ao não enviar toda a 

documentação solicitada e que a análise do seguro em questão 

encontra-se suspensa até o recebimento da documentação solicitada. 

Sustentou ainda legalidade do contrato pactuado, ausência de danos 

morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A controvérsia na presente demanda reside no envio 

da documentação necessária para a conclusão do procedimento 

administrativo para o percebimento do prêmio em específico o Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT devidamente homologado. 

Tem-se como fato incontroverso que a parte Requerente não enviou o 

TRCT em questão em 09.06.2015; tendo esta afirmado que procedeu com 

o envio em agosto/2015, sem porém trazer aos autos qualquer 

comprovante de remessa, isto por que o cupom datado em 03.08.2015 

refere-se ao serviço de autenticação de cópias pelo Cartório Extrajudicial. 

A segunda parte Requerida ofertou defesa genérica afirmando que 

sequer tal documento havia sido entregue; porém, a contestação da 

primeira Requerida foi devidamente instruída demonstrado que somente em 

11.11.2015 houve o aporte do TRCT necessário, tal como verifica-se pelo 

histórico de movimentações do procedimento administrativo (id nº 

2978636). Ainda que presente a relação de consumo entre as partes, tal 

fato, por si só, não exime a parte Requerente do ônus em demonstrar o 

fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, CPC. O pressuposto 

básico para que surgisse o dever da reparação pleiteada seria a 

demonstração de que tal documento, o TRCT, foi enviado ainda em 

agosto/2015, o que não ocorreu. Neste sentido, reforça-se tal pensamento 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio: Seguro. Ação de cobrança 

cumulada com indenização por danos morais ajuizada por vítima de 

acidente de trânsito diretamente em face de seguradora contratada por 

terceiros. Ausência de comprovação de entrega de todos os documento 

exigidos pela seguradora previstos nas condições gerais do seguro 

contratados. Ônus de incumbia à autora, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. 1. Cabe ao 

autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao réu quanto 

aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do autor. 2. 

Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela 

autora. Inteligência do art. 333, I, do Código de Processo Civil. Dano 

hipotético que não justifica a reparação. 3. Mostra-se legítima a exigência 

da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos 

necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da 

indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do 
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contrato de seguro. 4. Não cabe a indenização a título de danos morais 

quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem da 

pessoa. 5. Negaram provimento ao recurso. (TJSP, Apl 

0010531-31.2012.8.26.0292, Relator(a): Vanderci Álvares; Comarca: 

Jacareí; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

27/11/2014; Data de registro: 27/11/2014 - grifo nosso) Por tal motivo, 

impõe-se a improcedência do pedido autoral. Resta a análise do pedido 

contraposto da primeira Requerida. Desde a distribuição da presente 

demanda a parte Requerente afirma pela existência do débito. Em seus 

pedidos a primeira Requerida demonstrou satisfatoriamente que, após a 

aprovação do prêmio do seguro, houve, tal como perseguido pela parte 

Requerente, o abatimento do saldo devedor que esta possui em 

24.11.2015. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente 

quanto à responsabilização pela demora no pagamento do prêmio, 

deve-se proceder com a devida distinção entre as situações fáticas aqui 

narradas. A obrigação das partes Requeridas em adimplir com o prêmio do 

seguro contratado é independente da obrigação da parte Requerente em 

adimplir com seus débitos. Não obstante, conforme já destacado, a 

primeira Requerida satisfatoriamente demonstrou que houve o abatimento 

proporcional do valor do prêmio no valor do saldo devedor da parte 

Requerente. Por isso, resta como devido os débitos descritos na 

contestação e no id nº 2978631 com os seguintes vencimentos e valores 

originais: em 10.06.2015 - R$ 52,21; R$ 59,34 e 77,36; em 10.07.2015 - R$ 

59,34 e 77,36; em 10.08.2015 - R$ 59,34 e 77,36 e em 10.09.2015 - R$ 

59,34. Uma vez demonstrado a ausência de pagamento, impõe-se a 

procedência do pedido contraposto formulado. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela 

primeira parte Requerida para CONDENAR a parte Requerente no 

pagamento da importância original total de R$ 521,65 (quinhentos e vinte e 

um reais e sessenta e cinco centavos) devendo cada parcela ser 

atualizada pelo INPC, conforme a respectivas datas de vencimento e 

inciência de juros legais a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Considerando a atuação de advogada dativa na defesa dos interesses da 

parte Requerente conforme id nº 2992454, fixo os honorários em 02 

(duas) URH expeça-se a competente certidão em favor da advogada. 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010886-74.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB MASTER REFERENCIADO DI LONGO PRAZO-FUNDO DE 

INVESTIMENTO FINANCEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY GISELE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010696-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010696-72.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A Requerente ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face deVIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Da mesma 

forma, não merece prosperar o pedido de improcedência da ação por 

ausência de juntada do comprovante original de negativação, eis que a 

boa fé é presumida e poderia ser facilmente afastada pela Requerida, que 

dispõe de meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento 

original. Por fim, a alegação da parte Requerida de ausência de 

representação processual tendo em vista a suspensão do patrono da 

Requerente também não merece prosperar, pois não consta nos autos 

qualquer prova neste sentido. Ao contrário disso, para refutar tais 

alegações, o patrono da Requerente junta certidão expedida pela OAB, 

comprovando a regularidade de sua inscrição. Por não vislumbrar mais 

questões preliminares, passo ao exame do mérito da presente demanda. 

Ao se tratar de relação típica de consumo a ela é aplicável a legislação 

que a rege, a qual está condensada no Código de Defesa do Consumidor 

que estipula em seu art. 6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus 

da prova quando houver verossimilhança da alegação ou quando o 

consumidor for hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a 

Requerida provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que logrou êxito através 

dos documentos juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com 

detalhamento de utilização de serviços e relatórios de pagamentos, 

cadastro da Requerente com os mesmos dados fornecidos na exordial. 

Sendo assim, diante dos fatos narrados e documentos acostados aos 

autos, entendo que não houve qualquer atitude ilícita praticada pela 

Requerida, sendo imperioso o indeferimento dos pedidos elencados na 

exordial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Requerente. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010654-67.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIDE CASTRO OAB - MT7106/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012674-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RICCARDI LAMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (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))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007441-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MAURO BARRAGAN (REQUERENTE)

IVONE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LORINI SIMIONI (REQUERENTE)

GENOIR SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença onde na ação 

de conhecimento a parte Autora fora condenada em litigância de má fé. 

Pois bem. Decido: 1. De proêmio DETERMINO que a Secretaria promova 

ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de 

conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003454-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011077-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GOMES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENSACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS EIRELI - 

ME (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.: 8011077-17.2015.8.11.0015 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: 8012726-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012069-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILO LIBERATO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013299-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

ALINE FELIX FERREIRA OAB - MS12465 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003440-66.2017.8.11.0015

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:

VANESSA SILVA BARBOZA (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.: 1003440-66.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012708-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHETERSON RIBEIRO ALVES (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.: 8012708-59.2016.8.11.0015 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: 1010499-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRAJANO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1010499-08.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TRAJANO 

BARROS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar - 

Prescrição Alega o reclamado que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

julho/2012, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) 

anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que 

pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de 

reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da 

Falta de Interesse de Agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, 

uma vez que não celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, 

em sua peça de bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

nenhum documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. A 

inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 
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autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a 

citação; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008135-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DA SILVA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS 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.: 1008135-63.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 13:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VILSON ROQUE BOCCA CPF: 

574.879.879-49, IVANILDA DA SILVA BENTO CPF: 011.088.381-03 

Endereço do promovente: Nome: IVANILDA DA SILVA BENTO Endereço: 

Inexistente, 11, Rua Centro Oeste, Bairro Belo Ramo, Inexistente, SINOP - 

MT - CEP: 78000-000 Endereço do promovido: Nome: CRBS S/A Endereço: 

Rod MT 320, KM 33, S/N, Setor Industrial, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 

Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1010499-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRAJANO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1010499-08.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TRAJANO 

BARROS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar - 

Prescrição Alega o reclamado que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

julho/2012, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) 

anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que 

pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de 

reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da 

Falta de Interesse de Agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, 

uma vez que não celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, 

em sua peça de bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

nenhum documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. A 

inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 
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terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a 

citação; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011407-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011407-65.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: MARGARETH CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARGARETH CARDOSO em face de 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que: 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, abusiva e ilegal, 

e, por tais razões pleiteia indenização por danos morais. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram sequer impugnados. A reclamada apresentou nos 

autos extenso histórico de chamadas, faturas e o principal a Ficha de 

Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado devidamente ASSINADO pela 

Reclamante, que sequer apresentou impugnação à contestação e 

documentos apresentados, o que comprovam a relação consumerista 

entre as partes que legitimam a cobrança, bem como a negativação. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 9% (nove por cento), ambos sobre o valor da causa. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERIOTO BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial, tendo em vista que 

o CNPJ apresentado no ID 14562510 está incompleto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012557-30.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))
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EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008914-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON HIDALGO COLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008914-18.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE WILSON HIDALGO COLETTI REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A 

Vistos. Dispensado o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso II do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar de 

complexidade da causa A Reclamada suscita preliminar de incompetência 

do juizado em razão de suposta complexidade da causa devido à 

necessidade realização de perícia no hidrômetro. Contudo, tal alegação 

não subsiste ante a confissão da Reclamada do faturamento equivocado e 

o pronto atendimento do pleito do consumidor. Logo, no presente caso as 

provas constantes nos autos são suficientes para a formação o 

convencimento do juízo, não prosperando assim a preliminar suscitada. 

Logo, passa-se ao mérito. I - Mérito Afirma a Reclamante que é 

consumidor da Reclamada sendo titular da unidade consumidora n° 

13099-0, e que sempre consumiu à média de 20 metros cúbicos de 

mensais. Entretanto no mês de julho de 2017 teria recebido cobrança no 

valor de R$ 2.972,68 referentes ao suposto consumo de 404 metros 

cúbicos. Por esta razão pleiteia declaração de inexistência deste débito 

bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 

A requerida contestou informando que o imbróglio fora resolvido ainda na 

esfera administrativa com a remissão da fatura do mês de julho de 2017 e 

já teria sido quitada, inclusive. O Reclamante não impugnou as 

informações trazidas. Desta feita, em que pese tenha havido em princípio 

uma falha na prestação de serviço, esta foi sanada tão logo teve ciência 

do ocorrido. Seguindo na análise das provas é patente que a não houve 

inserção do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, ou a 

ocorrência de qualquer ato vexatório que ultrapasse os meros 

aborrecimentos do cotidiano. No concernente aos danos morais fundados 

em cobranças indevidas o Turma Recursal já firmou posicionamento de 

que meras cobranças indevidas não geram danos morais, veja-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - TURMA RECURSAL 

ÚNICA Turma Recursal única Processo nº 0011373-10.2012.811.0007 Nº 

Novo : 8011373-44.2012.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível Jardim 

Glória Recorrente: Idiney Camilo dos Santos Recorrido: Digibras Industria 

do Brasil e S/A Extraluz Moveis e Eletrodomesticos Ltda EMENTA - 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEVISOR. VÍCIO DO 

PRODUTO. RESTITUIÇÃO EFETUADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO 

IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidor que adquire 

televisor que apresenta vício, e após ingressar com reclamação no 

PROCON, é realizado acordo com as requeridas, sendo restituído o valor 

pago pelo produto. Dano moral não configurado. Sentença Mantida. (...) 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Execução de Título Judicial 

113731020128110007/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

01/03/2016, Publicado no DJE 01/03/2016) grifo nosso” No caso em 

comento não se verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma 

vez que, apesar da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou 

qualquer situação vexatória. Logo os transtornos suportados pelo 

Reclamante não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Quanto à 

declaração de inexistência de débito se faz desnecessária ante a 

resolução administrativa com o cancelamento do débito, remissão de 

fatura e quitação do débito refaturado, se esvaziando a demanda quanto a 

este pleito, devendo por conseguinte ser revogada a liminar proferida ID 

9317030. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido 

autoral formulado pela reclamante em face da reclamada, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BENITEZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008697-72.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: HELENA 

BENITEZ GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. A controvérsia da 

demanda cinge-se a inscrição do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada compareceu à audiência de conciliação, mas não 

apresentou contestação. Considerando o art. 373, II, CPC e o art 6º, VIII, 

CDC era ônus da parte Requerida, trazer aos autos provas documentais 

hábeis a corroborarem a contratação que ensejou o débito negativado. 

Todavia, inegável que além da inscrição ora discutida a parte Requerida 

ainda possui outras inscrições pré-existentes, motivo pelo qual deve-se 

aplicar a Súmula 385, STJ. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes autos, DETERMINAR 

SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e pela 

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 

224,12 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) e R$ 

121,00 (CENTO E VINTE E UM REAIS), supostamente gerados pelos 

contratos nº 0245640035 e nº 0218154167, respectivamente discutido 

nos presentes autos acima especificado. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008696-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TED PERALTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 476 de 594



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008696-87.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TED 

PERALTA FREIRE REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminar – retificação do polo passivo Requer a reclamada a retificação 

do polo passivo, contudo, conforme alegado pela própria Reclamada, 

constituem grupo econômico, sendo solidários entre si nos termos da 

legislação consumerista. Ademais, a Reclamada ofereceu contestação 

trazendo telas sistêmicas demonstrando que tem pleno acesso às 

informações mantidas pelo grupo econômico, em nada prejudicando a 

defesa. II - Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 123,90, referente 

a um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre 

as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a existência de relação jurídica e inadimplência 

da parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que 

não existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam carretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui muitas outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. III - Dispositivo Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para declarar a inexistência do débito R$ 123,90 (CENTO E VINTE E TRÊS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS),supostamente gerado pelo contrato nº 

0000000182810220 e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Transitada em 

julgado esta decisão, certifique e ARQUIVE-SE o feito. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006884-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (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.: 1006884-10.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 09:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. GERSON LUIS WERNER CPF: 

644.996.850-87, CRISTIAN GOTTFRIED WERNER CPF: 782.420.610-68 

Endereço do promovente: Nome: CRISTIAN GOTTFRIED WERNER 

Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO, s/n, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-512 Endereço do promovido: Nome: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 8760, - DE 4875 AO FIM - LADO ÍMPAR, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-300 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1004997-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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.: 1004997-88.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO CPF: 689.738.371-68, PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES 

COENE DE BRITO CPF: 027.021.651-09 Endereço do promovente: Nome: 

PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO Endereço: RUA 

DOS TOPÁSIO, lt 291, qd 05, RESIDENCIAL PÉROLA, SINOP - MT - CEP: 

78558-093 Endereço do promovido: Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, BL A - 4 

ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Sinop, 

Segunda-feira, 17 de Dezembro 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MAIS SAUDE LTDA - ME (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.: 8010638-69.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 10:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JOSIVALDO VASCONCELOS DA 

SILVA CPF: 022.762.361-40, EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI CPF: 

766.757.851-68 Endereço do promovente: Nome: JOSIVALDO 

VASCONCELOS DA SILVA Endereço: Rua CONQUISTA, 865, PARQUE 

DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: 

Nome: DROGARIA MAIS SAUDE LTDA - ME Endereço: Rua Primaveras, 

6239, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Sinop, 

Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1010267-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ FASSBINDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MICHEL DE FREITAS (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.: 1010267-59.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA CPF: 450.541.181-87, EDUARDO LUIZ FASSBINDER CPF: 

008.189.431-73 Endereço do promovente: Nome: EDUARDO LUIZ 

FASSBINDER Endereço: RUA ESPANHA, QD 09, LT 17, 169, JARDIM 

EUROPA, SINOP - MT - CEP: 78555-216 FELIPE MICHEL DE FREITAS CPF: 

026.522.661-95 Endereço do promovido: Nome: FELIPE MICHEL DE 

FREITAS Endereço: RUA JERUSALÉM, 47, - ATÉ 199/200, LOTEAMENTO 

BOM JARDIM, SINOP - MT - CEP: 78559-006 Sinop, Segunda-feira, 17 de 

Dezembro 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: 1010268-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BACHA BUSTAMANTE (REQUERENTE)

GABRIEL GOULART BACHA BUSTAMANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE 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.: 1010268-44.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 14:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. THIAGO REBELLATO ZORZETO 

CPF: 335.007.318-21, JORGE BACHA BUSTAMANTE CPF: 286.065.236-15, 

GABRIEL GOULART BACHA BUSTAMANTE CPF: 014.099.201-43 

Endereço do promovente: Nome: JORGE BACHA BUSTAMANTE Endereço: 

AVENIDA CASCAVEL, 31, - DE 447/448 AO FIM, JARDIM TERRA RICA, 

SINOP - MT - CEP: 78557-536 Nome: GABRIEL GOULART BACHA 

BUSTAMANTE Endereço: AVENIDA CASCAVEL, 31, - DE 447/448 AO FIM, 

JARDIM TERRA RICA, SINOP - MT - CEP: 78557-536 ANDRE DA COSTA 

CPF: 045.811.611-42 Endereço do promovido: Nome: ANDRE DA COSTA 

Endereço: AVENIDA FOZ DO IGUAÇU, 810, - DE 447/448 AO FIM, JARDIM 

TERRA RICA, SINOP - MT - CEP: 78557-530 Sinop, Segunda-feira, 17 de 

Dezembro 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: 1008886-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRITO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008886-50.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TANIA 

BRITO VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito tendo em vista que não reconhece o débito, uma vez que alega 

não ter realizado compra, nem adquirido produtos pela internet, muito 

menos teria contratado serviços da reclamada e não possui qualquer 

relação jurídica. O requerido contesta, informando que o débito ensejador 

da negativação, decorre de contrato firmado com a Reclamante. Aduz, 

que a negativação é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias dos 

contratos de prestação de serviços de telefonia, documentos pessoais e 

comprovante de residência da Reclamante. A parte reclamante apresentou 

impugnação pugnando pela extinção do processo sem julgamento de 

mérito em razão de necessidade de perícia grafotécnica. Todavia, não 

merece guarida tal pleito tendo em vista que a parte reclamante ao 

distribuir a demanda no âmbito dos juizados especiais se submete ao rito 

legal estabelecido, abrindo mão dos meios de prova ali não admitidos. Logo 

a eleição deste foro implica em renúncia ao meio de prova pretendido. Tal 

entendimento se funda em interpretação sistemática do §3º, do art. 3º da 

Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º A opção pelo 

procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação.” Ora, a lei já estabelece que ao optar pelo rito dos juizados 

especiais os demandantes anuem com os limites nele estabelecidos, e, no 

contexto dos autos anuem com a limitação imposta, inclusive quanto à 

limitação da produção de provas. Ademais, no que se refere às 

assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas são 

idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 
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Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: 

TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 

DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008883-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008883-95.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JHON 

LENON SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada a comparecer à sessão designada e compareceu 

ao ato designado, contudo não apresentou contestação. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/2015, que assim dispõe: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o 

seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Em face da 

revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a 

parte autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a ré ou 

sequer utilizado serviços ou produtos da empresa. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora é consumidora, para efeitos legais, nos 

termos do artigo 2 do CDC, que rege as obrigações por ato ilícito 

decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como 

da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se 

que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 

14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou 

a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não o demandante, mas em nome deste. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 

parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 
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bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em 

R$3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 2100592055, bem como dos 

débitos no valor de R$ 110,49 (Cento e dez reais e quarenta e nove 

centavos); b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. 

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa 

da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008880-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008880-43.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ED 

CARLOS DE SOUZA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, 

ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito tendo em vista que não reconhece o 

débito, uma vez nunca teria contratado qualquer tipo de serviço ou 

assinado qualquer contrato com a Reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, decorre de contrato 

firmado com a Reclamante. Aduz, que a negativação é legítima. A 

reclamada carreou aos autos cópias dos contratos de financiamento, 

contrato de adesão de seguro e telas sistêmicas que demonstram a 

evolução do débito A parte reclamante apresentou impugnação pugnando 

pela extinção do processo sem julgamento de mérito em razão de 

necessidade de perícia grafotécnica. Todavia, não merece guarida tal 

pleito tendo em vista que a parte reclamante ao distribuir a demanda no 

âmbito dos juizados especiais se submete ao rito legal estabelecido, 

abrindo mão dos meios de prova ali não admitidos. Logo a eleição deste 

foro implica em renúncia ao meio de prova pretendido. Tal entendimento se 

funda em interpretação sistemática do §3º, do art. 3º da Lei 9.099/95 que 

assim estabelece: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º A opção pelo procedimento 

previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.” Ora, a lei 

já estabelece que ao optar pelo rito dos juizados especiais os 

demandantes anuem com os limites nele estabelecidos, e, no contexto dos 

autos anuem com a limitação imposta, inclusive quanto à limitação da 

produção de provas. Ademais, no que se refere às assinaturas com 

grande similitude a Turma Recursal já firmou posicionamento de que em 

casos como esses onde as assinaturas são idênticas é desnecessária a 

perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 

0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: TRIBANCO SUPER COMPRA 

- TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

A JUNTADA DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 
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Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008328-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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.: 1008328-78.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 14:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA 

CPF: 054.515.831-10, FABIO JULIO DOS SANTOS CPF: 736.982.101-34, 

JONES EVERSON CARDOSO CPF: 810.311.739-00 Endereço do 

promovente: Nome: FABIO JULIO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

UNIÃO DO NORTE, S/N, quadra 40 lote 09, RESIDENCIAL DAURY RIVA, 

SINOP - MT - CEP: 78554-046 Endereço do promovido: Nome: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 

BLOCO A, 504 BLOCO, A ED. Ana Carolina, salas 101/106, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 

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: 1007380-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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.: 1007380-39.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 15:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. NEUZI DE OLIVEIRA GOMES CPF: 

008.118.871-46 Endereço do promovente: Nome: NEUZI DE OLIVEIRA 

GOMES Endereço: RUA ANTONIO PORTO, quadra 21 lote 15, JARDIM SÃO 

PAULO, SINOP - MT - CEP: 78553-534 Endereço do promovido: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 

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: 1010780-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (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.: 1010780-27.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 14:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. FRANCISCO RODRIGUES DE 

AMORIM CPF: 169.444.029-04 Endereço do promovente: Nome: 

FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM Endereço: Rua Nicolau Flessak, 

Quadra 15, Lote 06, Jardim Veneza, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

Endereço do promovido: Nome: JULIANO COLACO DA SILVEIRA 

Endereço: Avenida das Figueiras, 2082, fone 66 3531-8093 ou 66 

9-9612-0120, Centro, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Segunda-feira, 

17 de Dezembro 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: 8010436-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA SEVERGNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN (REQUERIDO)

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8010436-92.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. REQUERENTE: ELIANE 

TEREZINHA SEVERGNINI REQUERIDO: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, 

FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN 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. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a débitos 

remanescentes oriundo de contrato de locação firmado entre as partes. 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerente afirma que 

alugou imóvel de sua propriedade para os Reclamados pelo período de 12 

(doze) meses, de 10 de junho de 2014 a 09 de junho de 2015. Informa que 

os Reclamados desocuparam o imóvel sem que tenham procedido com a 

pintura do imóvel e pagamento de consumo final das contas de água e luz. 

Aduz que, por essa razão, desembolsou valores para quitar as faturas em 

aberto e realizar a pintura do imóvel, gastos que somados perfazem a 

quantia de R$ 6.767,58 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos). Requereu o ressarcimento dos valores 

desembolsados e a condenação dos reclamados ao pagamento de multa 

contratual. Em sede de contestação a parte Reclamada alega que 

permaneceu no imóvel até 22 de junho de 2015. Aduziu não ter a 

Reclamada apresentado laudos de constatação do imóvel quando locado, 

nem quando entregue. Sustentou que os orçamentos para a pintura foram 

produzidos unilateralmente. Alega não ser de sua responsabilidade o 

pagamento da fatura de água com vencimento em 02/07/15, eis que não 

mais residia no imóvel, e da fatura de luz, pois quitou todos os débitos 

havidos até a data de desocupação do imóvel. Dizem que “não havia como 
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os Reclamados terem efetuado o pagamento (das faturas), pois não 

tinham conhecimento do valor”, alegando ser essa comunicação de 

responsabilidade do locador, pelo que requereram a condenação da 

Reclamante ao pagamento de multa contratual. Primeiramente, analisando 

detidamente os autos verifico que a cobrança de débitos de água de id. 

2232776, apesar de ter seu vencimento em 02/07/2015, tem como mês de 

referência 06/2015. Dessa forma, confessado pelos Reclamados que 

estes desocuparam o imóvel no final do mês de junho/15, e, tendo a 

Reclamante efetuado o pagamento da referida fatura, deve ser esta 

ressarcida, pois o período de utilização do serviços de fornecimento de 

água corresponde ao período de ocupação do imóvel locado pelos 

Reclamados. Quanto à fatura de água de id. 2232784 – Pág.1, percebo 

que ela corresponde à leitura de 22/06/15 a 23/07/15, período em que o 

imóvel já havia sido desocupado, motivo pelo qual o débito não deve ser 

imputado aos Reclamados. Em segunda análise, observo que a fatura de 

luz discutida está em nome da Locatária, com vencimento em 29/07/2015, 

que corresponde ao período de 16/06/2015 a 16/07/2015, sendo esta 

última a data de emissão. Percebe-se que, durante parte do período de 

leitura, os Reclamados permaneceram no imóvel, a ponto de justificar a 

queda do consumo, de 404 kWh para 202 kWh. Observo, ainda, que até a 

data de emissão da referida fatura (16/07), a conta do mês anterior, 

junho/2015, vencida em 29/06, não havia sido quitada, diferente do que 

alegaram os Reclamados. É de conhecimento notório que, apesar de não 

constar expressamente no contrato, o locatário, ao desocupar o imóvel, 

deve requer junto às prestadoras de serviços a emissão de fatura do 

consumo final, a fim de por fim à obrigação. Tal medida preserva o 

consumidor, pois o desobriga de outros encargos advindos 

posteriormente aquela data e assegura que o futuro morador que 

ingressar no imóvel não se utilizará de sua ficha cadastral (dados 

pessoais) para manutenção dos serviços. Assim, não prospera a 

alegação dos Reclamados de desconhecimento da fatura emitida após a 

desocupação do imóvel, pois como não encerraram os serviços de 

fornecimento de energia elétrica que foram por eles contratados, resta 

claro que haveria consumo final a ser quitado, pois a leitura se iniciou em 

16/06, período em que ainda ocupavam o imóvel. Por essa razão deve ser 

ressarcida a Locadora que efetuou o pagamento da fatura em aberto. O 

terceiro ponto a ser debatido, refere-se à pintura do imóvel, sendo que a 

Cláusula 2.1. do Contrato firmado entre as partes deve ser observada 

precipuamente, in litteris: 2.1. – O prazo de locação é de 12 (doze) meses 

e inicia-se em 10 de junho de 2014 com término em 09 de junho de 2015, 

cessando de pleno direito neste último dia, data em que os LOCATÁRIOS 

se obriga a devolver o imóvel locado, nas mesmas condições em que 

recebe, e de modo que possa ser utilizado imediatamente. A declaração 

contratual constante da Cláusula 6.7, assegura que o imóvel foi 

previamente examinado pelos Reclamados, veja: 6.7 – Os LOCATÁRIOS 

declaram expressamente que, antes de assinar o presente contrato, 

examinou o imóvel e constatou que o mesmo é perfeitamente adequado ao 

fim que se destina, comprometendo-se a devolver no mesmo estado em 

que pegou, sob pena de indenização à LOCADORA. Contudo, estes 

alegam que devolveram o imóvel nas condições recebidas. A Reclamante 

acostou comprovantes de pagamentos em lojas de tintas, bem como 

apresentou recibos de pagamento de mão de obra que se presume ser 

relativa à pintura reclamada. Contudo, a Locadora não apresentou nos 

autos ficha de vistoria do imóvel ou outras provas (como fotos, etc.), a fim 

de apurar as condições em que foi entregue aos Locatários no início do 

contrato. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve ser indeferido o pedido de ressarcimento referente 

à pintura do imóvel, pois o ônus da prova incumbe a Autora quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Por fim, o pedido da Reclamante para 

condenação dos Reclamados ao pagamento de multa por infração das 

Cláusulas 6.2. e 6.4., e o pedido dos Reclamados para condenação da 

Reclamante ao pagamento de multa por infração da Cláusula 5.3., devem 

ser indeferidos, pois trata-se de contrato bilateral, onde, para se exigir 

uma prestação, primeiro as partes devem cumprir cada uma com seu 

próprio ônus (Exceção do Contrato Não Cumprido ou Inexecução 

Contratual). No caso, a Reclamante não cumpriu com a Cláusula 5.3., e, 

igualmente, os Reclamados não cumpriram a Cláusula 6.4. Pelo exposto, 

afasto a aplicação da multa prevista na Cláusula 7.3. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Reclamada a pagar para a parte Reclamante o 

valor de R$ 160,77 (cento e sessenta reais e setenta e sete centavos) e 

de R$ 62,63 (sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), a título de 

danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

desembolso e a correção monetária (INPC) a partir da citação, e, 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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.
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MARLON RICARDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1000193-14.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARLON 

RICARDO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. I – 

Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito tendo em vista que não reconhece o 

débito, uma vez nunca teria contratado qualquer tipo de serviço ou 

assinado qualquer contrato com a Reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, decorre de contrato 

firmado com a Reclamante. Aduz, que a negativação é legítima. A 

reclamada carreou aos autos cópias dos contratos de prestação de 

serviços de telefonia, documentos pessoais do autor. A parte reclamante 

apresentou impugnação pugnando pela extinção do processo sem 

julgamento de mérito em razão de necessidade de perícia grafotécnica. 

Todavia, não merece guarida tal pleito tendo em vista que a parte 

reclamante ao distribuir a demanda no âmbito dos juizados especiais se 

submete ao rito legal estabelecido, abrindo mão dos meios de prova ali não 

admitidos. Logo a eleição deste foro implica em renúncia ao meio de prova 

pretendido. Tal entendimento se funda em interpretação sistemática do 

§3º, do art. 3º da Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º 

A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 

crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação.” Ora, a lei já estabelece que ao optar pelo rito dos 

juizados especiais os demandantes anuem com os limites nele 

estabelecidos, e, no contexto dos autos anuem com a limitação imposta, 

inclusive quanto à limitação da produção de provas. Ademais, no que se 

refere às assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas são 

idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: 

TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 

DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 
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DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. A reclamada formulou pedido 

contraposto. Ante o reconhecimento da inexistência de fraude, o pedido 

contraposto comportar acolhimento, devendo o autor pagar o débito 

pendente da última negociação, à saber R$ 1.407,16 (hum mil 

quatrocentos e sete reais e dezesseis centavos). II – Dispositivo Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e por 

corolário lógico revogo a liminar concedida ID 2975709, bem como julgo 

procedente o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao 

pagamento de R$ 1.417,13 (hum mil quatrocentos e dezessete reais e 

treze centavos) devidamente corrigidos a partir do vencimento da dívida e 

juros legais de 1% a.m. contados da contestação. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.
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ACELINO PEDRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008876-06.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ACELINO 

PEDRO SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. I - Mérito Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito tendo em vista que não reconhece o débito, uma vez nunca teria 

contratado qualquer tipo de serviço ou assinado qualquer contrato com a 

Reclamada. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, decorre de contrato firmado com a Reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias dos 

contratos de prestação de serviços de telefonia, documentos pessoais e 

faturas que demonstram a evolução do débito. A parte reclamante 

apresentou impugnação pugnando pela extinção do processo sem 

julgamento de mérito em razão de necessidade de perícia grafotécnica. 

Todavia, não merece guarida tal pleito tendo em vista que a parte 

reclamante ao distribuir a demanda no âmbito dos juizados especiais se 

submete ao rito legal estabelecido, abrindo mão dos meios de prova ali não 

admitidos. Logo a eleição deste foro implica em renúncia ao meio de prova 

pretendido. Tal entendimento se funda em interpretação sistemática do 

§3º, do art. 3º da Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º 

A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 

crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação.” Ora, a lei já estabelece que ao optar pelo rito dos 

juizados especiais os demandantes anuem com os limites nele 

estabelecidos, e, no contexto dos autos anuem com a limitação imposta, 

inclusive quanto à limitação da produção de provas. Ademais, no que se 

refere às assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas são 

idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: 

TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 

DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 
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colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. II – Dispositivo Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação 

supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001167-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA GOMES DA COSTA (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.: 1001167-51.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 15:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. GABRIELA SEVIGNANI CPF: 

072.379.779-03, FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME CPF: 

11.018.527/0001-60, FABIANO PAULO CONSTANTINI CPF: 042.236.559-90 

Endereço do promovente: Nome: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 890, - DE 

550 A 1000 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-276 CLEUZA GOMES DA COSTA CPF: 972.665.311-87 Endereço do 

promovido: Nome: CLEUZA GOMES DA COSTA Endereço: RUA DOS 

LIMOEIROS, 23, - ATÉ 413/414, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 

78557-700 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1009855-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA (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.: 1009855-31.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 16:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

CPF: 004.623.391-14, JEFFERSON MOREIRA DE LIMA CPF: 004.623.391-14 

Endereço do promovente: Nome: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

Endereço: DAS NOGUEIRAS, 643, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA CPF: 900.976.021-91 

Endereço do promovido: Nome: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO 

TEIXEIRA Endereço: Rua 15 de Novembro, 57, Centro, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 

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: 8011645-33.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A S CORDEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8011645-33.2015.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. REQUERENTE: SINOPECAS RETIFICA DE 

MOTORES LTDA - EPP REQUERIDO: V A S CORDEIRO - ME Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. MÉRITO. Declaro a revelia da parte 

requerida. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de ação de 

locupletamento ilícito, o Requerente é credor da requerida de um cheque 

sacados contra o contra Banco Unicred; Agência 2308; Conta 163562, 

emitido por V A S CORDEIRO-ME, cada um no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante 

que fora contratado e as partes estabeleceram pagamento a prazo 

através de cheque, se tornando credor do referidos título. A parte 

requerida quedou-se inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. 

Incumbe ao requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, no 

âmago da petição inicial o reclamante acosta o cheque Id. 2135551: As 

cártulas foram emitidas para desconto no prazo de 30 dias. O mesmo tinha 

a mesma praça de pagamento, portanto com prazo de apresentação de 30 

(trinta) dias. A proposição da ação de cobrança se deu no prazo 

estabelecido em lei (LC, art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, inc. I e LC, art. 

59). Nesse passo, de toda legalidade a promoção da referida Ação de 

Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de natureza cambiária, máxime quando 

proposta dentro do entretempo, a contar da consumação prescricional da 

ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE 

PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA 

DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de 

enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 
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consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Entre os precedentes 

considerados para a edição da súmula está o REsp 926.312, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão. Neste caso, a 4ª turma entendeu que é 

possível ação baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem 

demonstrar a origem da dívida. De acordo com o colegiado, em caso de 

prescrição para a execução do cheque, o artigo 61 da lei 7.357/85 prevê, 

no prazo de dois anos a contar da prescrição, a possibilidade de 

ajuizamento de ação de enriquecimento ilícito. Expirado esse prazo, o 

artigo 62 da lei do cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação 

fundada na relação causal. Em outro precedente, que é recurso repetitivo 

(REsp 1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação baseada em cheque sem executividade é o de 

cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC. “Qualquer 

dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força 

executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do 

respectivo vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, 

como o processo foi autuado em 13/05/2015, deve ser considerado dentro 

do prazo. Os prazos foram todos verificados e resta razão a parte 

reclamante, ressalta-se que ainda conforme Termo de Audiência de 

Conciliação, a Reclamada compareceu, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Sem maiores delongas, como exposto 

acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao negócio 

que originou sua emissão. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, declaro a revelia da parte requerida, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à 

parte Reclamante o valor R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao título 

cambial discutidos em juízo, corrigidos pelo índice oficial INPC/IBGE, juros 

simples de 1% ao mês e multa (mora) de 2% ao mês, calculados da data 

do vencimento de cada título. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (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.: 1002787-64.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 17:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91, S B REZENDE BATERIAS - EPP CPF: 32.982.381/0001-48 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 1703 A 2333 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-460 ALESSANDRA 

DOS SANTOS CPF: 971.100.861-00 Endereço do promovido: Nome: 

ALESSANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA VIOLETAS, 185, CENTRO, 

IPIRANGA DO NORTE - MT - CEP: 78578-000 Sinop, Segunda-feira, 17 de 

Dezembro 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: 1010302-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE GRANJA MACHADO SCHANNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARCOLIN OAB - MT16429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENILVA CANDIDA DE SOUZA (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.: 1010302-19.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 17:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MARIANA MARCOLIN CPF: 

058.590.249-67, IZANETE GRANJA MACHADO SCHANNE CPF: 

005.185.661-10, LUCIANA MARCOLIN CPF: 031.058.041-29 Endereço do 

promovente: Nome: IZANETE GRANJA MACHADO SCHANNE Endereço: 

Rua Suécia, Q-11, L-07, Residencial Recanto Suiço, SINOP - MT - CEP: 

78555-613 ERENILVA CANDIDA DE SOUZA CPF: 260.585.748-46 

Endereço do promovido: Nome: ERENILVA CANDIDA DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA DOMINGO MARTINS, 930, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1008855-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008855-30.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANA 

CRISTINA ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 

355, II do NCPC. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve 

regular contratação pela demandante com ulterior utilização dos serviços, 

sem, contudo haver o adimplemento decorrente da prestação do serviço 

efetuada. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a empresa 

requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, 

deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o 

ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se 

concluir que a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 
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- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de nos valores de R$ 65,08 (Sessenta e cinco reais, e oito 

centavos), inscrito na data 02/12/2012, no valor de R$ 108,81 (Cento e 

oito reais e oitenta e um centavos), inscrito na data 07/12/2012, no valor 

de R$ 41,07 (Quarenta e um reais e sete centavos), inscrito na data 

20/12/2012, mantendo a tutela de urgência e tornando-a definitiva para 

que a Reclamada proceda com o cancelamento do registro juntos aos 

órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) CONDENAR 

solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (data da disponibilização da inscrição). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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.: 1004726-45.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR CPF: 016.320.261-39, TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO CPF: 

939.347.502-49 Endereço do promovente: Nome: TAYLANNE DE OLIVEIRA 

ARAUJO Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 878, QUADRA 30, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-684 Endereço do promovido: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE 

DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Sinop, 

Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1008684-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE CAMILA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008684-73.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSILENE 

CAMILA AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I - Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 123,90, 

referente a um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação 

jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que a negativação é lícita, ante a existência de relação jurídica e 

inadimplência da parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante 

sustenta que não existe prova documental para comprovar a legitimidade 

do débito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante com cópia de documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam carretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 
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atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui muitas outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. II - Dispositivo Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para declarar a inexistência do débito R$ 50,77 (Cinquenta reais e setenta 

e sete centavos),supostamente gerado pelo contrato nº 

736172291000015FI e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Transitada em 

julgado esta decisão, certifique e ARQUIVE-SE o feito. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008871-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA KELLE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008871-81.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANTONIA 

KELLE SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. I – Mérito Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito tendo em vista que não reconhece o débito, uma vez nunca teria 

contratado qualquer tipo de serviço ou assinado qualquer contrato com a 

Reclamada. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, decorre de contrato firmado com a Reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias dos 

contratos de prestação de serviços de telefonia, documentos pessoais do 

autor. A parte reclamante apresentou impugnação pugnando pela extinção 

do processo sem julgamento de mérito em razão de necessidade de 

perícia grafotécnica. Todavia, não merece guarida tal pleito tendo em vista 

que a parte reclamante ao distribuir a demanda no âmbito dos juizados 

especiais se submete ao rito legal estabelecido, abrindo mão dos meios de 

prova ali não admitidos. Logo a eleição deste foro implica em renúncia ao 

meio de prova pretendido. Tal entendimento se funda em interpretação 

sistemática do §3º, do art. 3º da Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 

3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; (...) § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei 

importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste 

artigo, excetuada a hipótese de conciliação.” Ora, a lei já estabelece que 

ao optar pelo rito dos juizados especiais os demandantes anuem com os 

limites nele estabelecidos, e, no contexto dos autos anuem com a limitação 

imposta, inclusive quanto à limitação da produção de provas. Ademais, no 

que se refere às assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já 

firmou posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas 

são idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA 

Recorrido: TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 

06/03/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA 

DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 

DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. A reclamada formulou pedido 

contraposto. Ante o reconhecimento da inexistência de fraude, o pedido 

contraposto comportar acolhimento, devendo o autor pagar o débito 

pendente da última negociação, à saber R$ 366,45 (trezentos e sessenta 

e seis reais e quarenta e cinco centavos). II – Dispositivo Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial bem como julgo 
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procedente o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao 

pagamento de R$ 366,45 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e 

cinco centavos) devidamente corrigidos a partir do vencimento da dívida e 

juros legais de 1% a.m. contados da contestação. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO WARMLING (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.: 1001552-96.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 09:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91, BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME CPF: 

14.628.428/0001-98 Endereço do promovente: Nome: BR RECAPADORA 

DE PNEUS LTDA - ME Endereço: AC SINOP, AVENIDA DAS EMBAÚBAS 

567, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 EVANDRO 

WARMLING CPF: 704.914.761-32 Endereço do promovido: Nome: 

EVANDRO WARMLING Endereço: ESTRADA DALVA, 490, - ATÉ 549/550, 

RESIDENCIAL LISBOA, SINOP - MT - CEP: 78557-400 Sinop, Segunda-feira, 

17 de Dezembro 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: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA SOARES 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.: 1001506-39.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 10:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI CPF: 766.757.851-68, HAIDEROSE CUSTODIO 

CORREA-LINGERIE - ME CPF: 10.861.647/0001-61, MARCIA TEREZINHA 

BANTLE CPF: 703.263.559-87 Endereço do promovente: Nome: 

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME Endereço: RUA DAS 

AROEIRAS, - DE 1312/1313 AO FIM, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-114 VANUCIA SOARES DA SILVA CPF: 019.813.601-31 

Endereço do promovido: Nome: VANUCIA SOARES DA SILVA Endereço: 

RUA DAS CRISELÍNEAS, - DE 264/265 AO FIM, JARDIM PRIMAVERA, 

SINOP - MT - CEP: 78550-424 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1009793-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNER JOISSAINT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCK PROPHETE (REQUERIDO)

LINDAURA SABINO PEREIRA (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.: 1009793-88.2018.8.11.0015 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: 1009794-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC 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.: 1009794-73.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 13:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA CPF: 450.541.181-87, SIDNEI INOCENCIO CPF: 993.412.471-87 

Endereço do promovente: Nome: SIDNEI INOCENCIO Endereço: RUA 

ROMANA, Qd 3 Lt 8, CASA, VILA ITÁLIA, SINOP - MT - CEP: 78559-278 

Endereço do promovido: Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: BANCO 

GENERAL MOTORS S.A., 3096, AVENIDA INDIANÓPOLIS 3096, 

INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-904 Sinop, Segunda-feira, 

17 de Dezembro 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: 1009866-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (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.: 1009866-60.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 08:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANA CAROLINA DE SOUZA 

CORDEIRO CPF: 033.206.711-46, SAMUEL DOS SANTOS SILVA CPF: 

051.258.751-55 Endereço do promovente: Nome: SAMUEL DOS SANTOS 

SILVA Endereço: RUA HENRIQUE HOFFMANN, S/N, Q 15 L 26, JARDIM 

VENEZA, SINOP - MT - CEP: 78554-154 Endereço do promovido: Nome: 

MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, EDIFICIO 

TH,SALA 06, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 Sinop, 

Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009797-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SALES VIEIRA (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.: 1009797-28.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 13:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, MARLI MARIA MENZEL MORITA CPF: 

283.292.609-68 Endereço do promovente: Nome: MARLI MARIA MENZEL 

MORITA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 447, - DE 283 A 925 - 

LADO ÍMPAR, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-368 

FLAVIO SALES VIEIRA CPF: 531.880.551-53 Endereço do promovido: 

Nome: FLAVIO SALES VIEIRA Endereço: RUA DOS PÁSSAROS, 326, 

RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, SINOP - MT - CEP: 

78556-339 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1013903-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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.: 1013903-67.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 13:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JOAO DOS SANTOS MENDONCA 

CPF: 138.037.511-87, DENISE LIMA CARLOS CPF: 547.471.042-91 

Endereço do promovente: Nome: DENISE LIMA CARLOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

Endereço do promovido: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Sinop, Segunda-feira, 17 de 

Dezembro 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: 1009808-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILIANO BOARETTO (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.: 1009808-57.2018.8.11.0015 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: 1003066-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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.: 1003066-50.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 14:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO CPF: 689.738.371-68, VIVIANE SANTANA MARQUES CPF: 

032.253.271-07 Endereço do promovente: Nome: VIVIANE SANTANA 

MARQUES Endereço: RUA DOS FLAMINGOS, 450, QD 13 CS 12, 

RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS, SINOP - MT - CEP: 78553-323 

Endereço do promovido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA FLÓRIDA, 

1970, - DE 1001/1002 AO FIM, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04565-001 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1009818-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORDEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS PNEUS SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (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.: 1009818-04.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 14:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES CPF: 203.526.541-04, ANDERSON CORDEIRO DUARTE CPF: 

986.245.711-20 Endereço do promovente: Nome: ANDERSON CORDEIRO 

DUARTE Endereço: RUA NICOLAU FLESSAK, 1569, - DE 1334/1335 A 

1906/1907, RESIDENCIAL VITÓRIA RÉGIA, SINOP - MT - CEP: 78555-118 

Endereço do promovido: Nome: RS PNEUS SINOP LTDA Endereço: RUA 

COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 1343, - DE 673 A 1701 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-477 Sinop, 

Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 8013306-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (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.: 8013306-13.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 09:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VALDEVINO DIAS DOS SANTOS 

- ME CPF: 04.336.366/0001-97, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME Endereço: Rua COLONIZADOR ENIO PIPINO, 4693, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: 

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP Endereço: Rua COLONIZADOR 

ENIO PIPINO, 3155, Inexistente, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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: 1009878-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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.: 1009878-74.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 08:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA CPF: 025.739.718-30, ELIAS DE SOUZA GONCALVES CPF: 

826.762.671-91 Endereço do promovente: Nome: ELIAS DE SOUZA 

GONCALVES Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 1908, - DE 1710 A 

2062 - LADO PAR, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-028 

Endereço do promovido: Nome: B V INCORPORACAO LTDA Endereço: 

RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001, salas 1002 e 1004, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-290 Sinop, Segunda-feira, 17 de Dezembro 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013277-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95; 4. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores depositados no id nº 3012460, conforme já autorizado no id nº 

6143226; observando os dados bancários informados no id nº 9706950. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-62.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEVERINO SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA GARCIA OAB - MT0014815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Cuida-se de pedido formulado pela parte Executada aduzindo 

que a parte Exequente não efetuou o levantamento dos valores 

depositados nos autos. Postulou pela intimação da parte Exequente para 

tanto e, subsidiariamente, em caso de inércia deste, a restituição dos 

valores. Em observância a este pedido expediu-se ofício ao Departamento 

da Conta Única do TJMT ao qual prestou esclarecimentos no id nº 

17079999 aduzindo que referidos valores foram levantados pelo patrono 

da parte Exequente mediante o Alvará nº 138625-5/2015 em 08.01.2015. 

Portanto, não havendo outros valores a serem levantados DEVOLVAM-SE 

os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011909-21.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001483-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JERONIMO GUERHARDT CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARNEIRO OAB - PR50260 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001483-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ JERONIMO GUERHARDT 

CARNEIRO REQUERIDO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE 

SAUDE S/A Vistos, etc. Em detida análise dos autos, verifico que o 

promovente alega ausência de publicação da sentença proferida em Mov. 

16052844, aduzindo que o mesmo sofreu prejuízo, pois, por equívoco, foi 

constatada a perda do prazo processual do requerente. À vista disso, na 

intenção de não causar prejuízo às partes, tenho por bem, DEFERIR o 

pleito de ID. 16587900, e considerar TEMPESTIVO o recurso interposto 

pelo requerente, diante da falha ocorrida na publicação da sentença 

proferida por este juízo. Com efeito, RECEBO O RECURSO INOMINADO de 

Id. 16587900. 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; 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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 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, 16 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006263-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ISMAEL VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Fundamento e decido. A patrona da parte 

Requerente manejou Embargos aduzindo omissão, contradição e omissão 

da sentença devido à condenação em danos materiais, eis que em seu 

pedido requer o reembolso do valor de R$ 1.989,34 (um mil novecentos e 

oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) valor pago pela nova 

passagem devido ao cancelamento, no entanto na sentença as 

Requeridas foram condenadas ao pagamento de R$ 699,05 (seiscentos e 

noventa e nove reais e cinco centavos) valor pago pelo voo que foi 

cancelado. Sendo assim, requer a correção do valor. Bem como requer a 

indicação que qual empresa foi condenada, se apenas uma ou ambas. A 

primeira requerida também apresentou Embargos alegando omissão 

quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e ocorrência de conexão e 

requer a indicação de qual empresa será responsabilizada pela 

condenação. Compulsando os autos verifico que sentença embargada 

merece ser revista para sanar as omissões e o erro material. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida, é uníssono o 

entendimento de que a companhia aérea responde solidariamente com a 

agência que comercializa as passagens áreas pelos defeitos na 

prestação do serviço. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – 

PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

companhia aérea responde solidariamente, com a agência de turismo que 

comercializa pacotes de viagens, pelos defeitos na prestação do 

serviço.2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador 

observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018) Em que pese o contrato tenha sido entabulado junto à agência 

MM turismo e Viagens, é de nítida percepção de que a 1º Requerida faz 

parte da cadeia de consumo, logo, responde solidariamente pelos danos 

suportados pelo consumidor. Assim, não há de se falar em ilegitimidade 

passiva da Companhia Aérea e/ou na impossibilidade de 

responsabilização por culpa de terceiros, vez que é facultativo ao 

consumidor pleitear a reparação dos danos em face de um ou de todos os 

responsáveis solidários. Com relação à conexão pleiteada, importa 

esclarecer que se trata de instituto facultado ao magistrado. No caso, 

considerando que o processo indicado já encerrou a fase de cumprimento 

de sentença entendo prejudicado o pedido. Não havendo qualquer prejuízo 

eis que em ambos foi adotou o mesmo entendimento. Por fim, quanto aos 

danos materiais, assiste razão a Requerente, eis que houve erro material, 

já que o valor pago pela passagem adquirida devido ao cancelamento do 

voo da 1º Requerente foi no valor de R$ 1.989,34 (um mil novecentos e 

oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e não R$ R$ 699,05 

(seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos). Isto posto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para DECLARAR 

a responsabilidade SOLIDARIA das Requeridas e RETIFICAR o valor 

referente à restituição dos danos materiais para R$ 1.989,34 (um mil 

novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) devidamente 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da 

citação. Ás providencias. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012344-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER WALDEMAR ALMADA SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHIAMULERA & SAUERESSIG LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CARDOSO DA SILVA OAB - PR72127 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. 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. 

Fundamento e decido. Pela análise dos autos, trata-se ação de repetição 

de indébito c/c danos morais proposta por WALTER WALDEMAR ALMADA 

SANCHEZ em face de NEW PESQUISAS. O Requerente alega que adquiriu 

da Requerida um certificado de destaque do ano de 2015 pelo valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em 4 parcelas, uma entrada e 

três cheques. Ocorre que o certificado foi confeccionado errado, onde 

deveria constar Estado de Mato Grosso constava Estado do Rio Grande 

do Sul. No mesmo instante entrou em contato para solucionar o problema, 

no entanto não obteve sucesso. Por fim a Requerida devolveu os 

cheques, no entanto não devolveu o dinheiro. Razão pela qual quer a 

repetição do indébito e condenação em danos morais. Por seu turno a 

Requerida aduz que não entregou o certificado em razão dos cheques 

terem sido devolvidos por insuficiência de fundos. Que a emissão de 

cheques sem fundo caracteriza crime. Requer a improcedência da 

demanda. Analisando os autos entendo que as partes realizaram um 

negócio jurídico onde a parte Requerida tinha obrigação de confeccionar 

um certificado, já o requerente pagar pelo serviço. No entanto a Requerida 

ao confeccionar o certificado com estado da federação errado prestou um 

serviço com falhas e descumpriu com sua obrigação. Entendo indevida a 

alegação da Requerida de que não entregou o certificado em razão dos 

cheques terem sido devolvidos com insuficiência de fundos, eis que já 

havia sido paga uma parcela. O certificado foi entregue com erro. E a 
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Requerida não se comprometeu em sanar o erro, descumprindo com seu 

dever. Logo, o Requerente não tinha obrigação de pagar por um serviço 

defeituoso. Caso a Requerida objetivasse rescindir o contrato devido à 

insuficiência de fundos dos cheques deveria então devolver o valor da 

primeira parcela. Ou, no caso de manter o contrato, entregar o certificado 

corretamente e buscar os meios de cobrança legais. O que não se admite 

é retenção do valor pago em contrapartida não entregar o objeto. O Código 

de Defesa do Consumidor é claro no sentindo de que o fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. No caso dos autos o Requerente optou pela 

restituição da quantia paga e requereu na modalidade em dobro. Segundo 

preceitua o art. 876 do Código Civil: "todo aquele que recebeu o que lhe 

não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na 

eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver 

recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob 

pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC). 

A repetição do indébito é prevista para os casos em que ocorre a 

cobrança indevida. Ou seja, quando o consumidor não devia e é cobrado 

injustamente. O que não ocorreu no caso em análise, eis que o valor pago 

pelo Requerente era referente à primeira parcela do certificado. Havia uma 

obrigação de pagamento. No entanto, a Requerida não cumpriu com seu 

dever ao entregar o objeto com erro e manteve-se inerte não corrigindo a 

falha. Por outro lado, o Requerente descumpriu com sua obrigação ao 

deixar a conta sem saldo gerando a devolução dos cheques. É obrigação 

do emitente do cheque prezar por sua conta, após a rescisão do contrato 

deveria comunicar o banco o solicitar que o cheque fosse sustado por 

motivo de desacordo comercial, o que não foi feito, os cheques voltaram 

por insuficiência de fundos. Sendo assim, entendo que houve 

descumprimento de ambas as partes resultando em rescisão bilateral do 

contrato devendo as partes retornarem ao status quo ante. Portanto, 

devida a restituição do valor pago pelo Requerente em sua forma simples. 

Com relação às despesas para exclusão do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e CCF, tais se deram por culpa exclusiva do 

Requerente que não agiu com a cautela necessária de controlar sua conta 

bancária. Quanto aos danos morais pretendidos entendo indevidos eis que 

não restou caracterizado qualquer prejuízo de ordem moral para nenhuma 

das partes. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a Requerida a 

restituir o requerente no valor de R$ 112,50 (cento e doze reais e 

cinquenta centavos) a título de indenização por danos matérias, acrescido 

de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da data da citação, e, via de consequência, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDE MARIA GUZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE DE COBRANÇA c/c REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA SOB O RITO SUMÁRIO proposta por ELIDE MARIA 

GUZI em face de BANCO BMG e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais em 

decorrência de descontos nos proventos de aponsetadoria da parte 

Requerente sendo que esta negou a contratação do serviço junto à parte 

Requerida. Por seu turno as partes Requeridas afirmaram pela 

regularidade dos descontos e trouxeram aos autos cópia dos contratos 

(ids nº 15835788 e 15851303). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese a 

argumentação da parte Requerente, a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

pela necessidade de perícia grafotécnica deve ser acolhida. A prova 

documental carreada aos autos controverte a existência de relação 

jurídica entre as partes, sendo imprescindível a produção de perícia 

grafotécnica para verificar se a assinatura contida no contrato juntado 

aos autos pertence ou não à parte Requerente. De plano não se verifica 

notória discrepância a permitir a conclusão com certeza de que a 

assinatura do contrato não pertence à parte Requerente. Desta forma, 

impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que a 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 
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ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL OAB - MT10843-B (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012890-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FOLCHINI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003447-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE TENORIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por 

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS – ME em face de ROSIANE TENORIO 

BARBOSA. A parte Executada, ora Embargante sustentou excesso de 

execução questionando os parâmetros utilizados pela parte Exequente na 

memória de cálculo apresentada (id nº 10120375). Oportunamente trouxe 

aos autos o cálculo que entende ser correto (id nº 10120405). Referidos 

embargos encontra-se garantidos pela penhora realizada no id nº 

6860750. A parte Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se, 

contudo quedou-se inerte. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. No id nº 6864389 as partes 

entabularam acordo no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) em quatro pagamentos sucessivos, sendo o primeiro no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais) e os demais no valor unitário de R$ 600,00 

(seiscentos reais). Tem-se por incontroverso nos autos que a parte 

Embargante resta inadimplente com as parcelas 2, 3 e 4. Há 

incompatibilidade do cálculo apresentado pela parte Exequente (id nº 

10120375) com os termos do acordo, na medida que esta, estipulou o 

vencimento da importância de R$ 1.800,00 com base no vencimento da 1ª 

parcela. Sabidamente há divergências matemáticas quando se elabora o 

cálculo da atualização monetária de R$ 1.800,00 considerado como 

parcela única e quando se fraciona em três parcelas com vencimentos 

sucessivos. A cláusula 3 do acordo permitia à parte Exequente o 

vencimento antecipado do débito; todavia, este optou por aguardar o 

inadimplemento das três parcelas para promover o presente cumprimento 

de sentença. Neste cenário, deverá o cálculo observar a data de 

vencimento original de cada parcela e a partir destas aplicar a correção 

monetária e juros legais. De outro norte os juros aplicados ao presente 

caso, respeitam o acordo homologado nos autos, conforme cabeçalho do 

cálculo da parte Exequente. Insta frisar que o percentual de 3% da tabela 

contida nos autos, representa a somatória dos juros ao longo do período 

de atualização, que no cálculo original foi de 3 meses. Ainda comporta 

acolhimento o pedido da Embargante no que tange a impossibilidade de 

aplicação de honorários advocatícios em observância ao art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, verifica-se que a maior controvérsia do presente feito 

trata-se da multa estipulada na cláusula 3 do acordo (id nº 6864389). 

Referida cláusula assim dispõe: 3. O não pagamento da parcela no 

respectivo vencimento aplicação de multa de 30% (trinta por cento), sobre 

a parcela vencida, e, sem sendo ultrapassado 30 (dias) sem adimplemento 

da parcela com a respectiva multa, ocorrerá o vencimento antecipados da 

parcelas vincendas, implicando na aplicação da multa e 30% (trinta por 

centos) sobre o saldo devedor de forma não cumulativa, bem como juros e 

correção monetária. A redação da cláusula acima, ainda que preveja duas 

multas de 30% (trinta por cento), estabelece a incidência não cumulativa 

desta. Adotar entendimento diverso, tal como o cálculo apresentado pela 

parte Exequente, implicaria em aceitar a incidência em duplicidade de uma 

multa sobre a mesma parcela. Forte em tais razões, entendo que referida 

multa de 30% (trinta por cento) deverá incidir uma única vez sobre cada 

parcela que deverá ser individualmente atualizada. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes Embargos para reconhecer o 

EXCESSO de EXECUÇÃO e determinar que o cumprimento do acordo 

obedeça aos seguintes parâmetros: a) atualização monetária pelo INPC e 

juros fixados em 1% ao mês individual para cada parcela inadimplida a 

partir do seu vencimento, 15.06.2017, 15.07.2017 e 15.08.2017; a este 
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saldo a incidência de multa avençada em 30% sobre o saldo devedor. 

Após o trânsito em julgado da presente, o que deverá ser certificado nos 

autos, INTIME-SE a parte Exequente para traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias memória de cálculo atualizado, observando os parâmetros 

acima especificados; após, intime-se a parte Executada para 

manifestar-se em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DENARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008990-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE XAVIER GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARILENE XAVIER GOMES em face de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e FERNANDO 

BARBOSA SANTOS – ME. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

existência de vício na contratação do plano de consórcio eis que em sua 

petição afirma que foi induzida em erro pela funcionária de uma das 

requeridas que havia lhe garantido a contemplação imediata, apesar da 

disposição contratual expressa em sentido contrário. A segunda parte 

Requerida, por seu turno suscitou preliminar de carência de ação e no 

mérito pela improcedência da demanda. Impugnou os áudios anexados 

com a exordial. A PRELIMINAR de CARÊNCIA de AÇÃO confunde-se com 

o mérito da demanda, motivo pelo qual deverá ser analisada em conjunto 

com esta. Inicialmente DECRETO a REVELIA da primeira parte Requerida, 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamente citada via 

AR (id nº 11752141) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

10348329); todavia, deixo de aplicar-lhes os efeitos em virtude do 

disposto no art. 345, I, NCPC, uma vez que tem-se litisconsórcio passivo e 

o corréu ofertou contestação. Durante a audiência de instrução colheu-se 

o depoimento da parte Requerente, do preposto da segunda parte 

Requerida e de uma testemunha arrolada pela parte Requerente. Tanto a 

parte Requerente quanto a testemunha Andreia foram coerente em afirmar 

que a vendedora Elisangela fez promessas de contemplação nos 

próximos 30 (trinta) dias, em que pese a existência de advertência 

expressa em sentido contrário. A prova produzida nos autos, aliada aos 

áudios de conversa mantida entre a parte Requerente e a vendedora 

Elisangela, permite inferir que houve a promessa de contemplação ao 

arrepio do contrato existente. Não obstante os argumentos da segunda 

parte Requerida, esta não se desincumbiu em demonstrar que na etapa de 

checagem, ou seja, a ligação pós-venda na qual a primeira parte 

Requerida iria confirmar as informações passadas à parte Requerente. Tal 

ligação de checagem foi negada pela parte Requerente, motivo pelo qual 

era ônus das partes Requeridas em demonstrar sua ocorrência. Como 

bem destacado pela segunda parte Requerida, o contrato pactuado entre 

as partes é regido pela Lei nº 11.795/08 que dispõe pela restituição, em 

caso de desistência ou exclusão, em até 30 (trinta) dias após o 

encerramento do consórcio. Todavia, inegável que o contrato pactuado 

entre as partes trata-se de negócio jurídico que submete-se aos requisitos 

do art. 104, CC. Tal negócio jurídico, deve ser considerado em seu plano 

de validade. Dispõe o art. 171, I, CC a possibilidade de anulação do 

negócio jurídico por, dentre outros, dolo que resta conceituado no art. 145, 

CC. O dolo nada mais é do que o erro provocado por terceiro. Na lição de 

Nelson Rosenvald[1]: Para que possa servir de causa anulatória do 

negócio jurídico, o dolo, […], deve ser principal (essencial), 

caracterizando-se como aquele que funciona como elemento necessário 

para a realização do negócio, ou seja, como sua causa determinante – 

motivo que conduziu fundamentalmente, à pratica do ato negocial (grifo 

nosso). E que traduz o caso concreto narrado na petição inicial. 

Evidencia-se que a intenção da parte Requerente era obter numerário para 

prosseguir com seu desejo de ter uma casa própria e movida por esta 

intenção somente aceitou aderir ao plano de consórcio após a promessa 

de que haveria a contemplação certa indo de encontro à natureza do 

contrato. Em havendo vício de vontade de uma das partes impõe-se a 

anulação do negócio jurídico pactuado entre as partes e, por não tratar-se 

de situação elencada na Lei nº 11.795/08 para a restituição ao final, 

deverão os valores pagos pela parte Requerente, neste caso concreto, 

serem restituídos de forma imediata. Ainda, impõe-se a procedência do 

pedido de danos morais, vez que a conduta ilícita praticada, ainda que por 

funcionária da segunda parte Requerida, causou prejuízo imaterial à parte 

Requerente que viu sua situação financeira desequilibrar-se e 

comprometer seu sustento e de sua família. Caraterizando-se como 

relação de consumo entre as partes, a responsabilidade das partes 

Requeridas se dá de forma solidária e objetiva, agravando-se pela 

existência de culpa in eligendo no que se refere a contratação da 

funcionária que desencadeou os danos sofridos. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para ANULAR o contrato de consórcio nº 

324270 pactuado entre as partes; CONDENAR as partes Requeridas, para 

solidariamente, a RESTITUIR a importância de R$ 2.530,00 (dois mil e 

quinhentos e trinta reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação e a pagarem a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em virtude da revogação da procuração que 

a segunda parte Requerida efetuou no id nº 15305798, esta deverá ser 

intimada via AR da presente sentença. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 494 de 594



do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 1, 15 ed, Salvador: Editora 

JusPodivm, 2017, p. 660.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes do feito. A parte Requerente, 

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL, sustentou ERRO MATERIAL e 

CONTRADIÇÃO quanto ao marco temporal da condenação em taxa 

condominiais e improcedência da condenação em honorários previstos na 

convenção condominial e redução da taxa de juros a 1% ao mês. Por seu 

turno, as partes Requeridas, MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA ALMEIDA 

e AGNALDO DE ALMEIDA, aduziram OMISSÃO quanto ao arbitramento de 

honorários da patrona dativa. Quanto aos Embargos da parte Requerente 

lhe assite parcial razão. As taxas condominiais ordinárias devidas pelas 

partes Requeridas deverão incidir entre 07 de junho de 2015 e 07 de 

março de 2016. Não se vislumbra a contradição no que tange à taxa de 

juros; pois, conforme consignado na sentença Embargada, a lei civil 

permite sua cobrança em patamares superiores a 1% ao mês; todavia, no 

presente caso, não houve razoabilidade em tal cobrança, motivo pelo qual 

houve a sua fixação no patamar legal. Igualmente não prospera a 

irresignação quanto aos honorários fixados na convenção, posto que tal 

cláusula visa remunerar o condomínio por despesas judicias com 

advogados; todavia, no âmbito dos Juizados Especiais, na caso em 

questão, seria dispensada tal assistência. Se a parte Requerente, optou 

por contratar advogado e distribuir sua demanda no Juizado Especial, 

isentando-se inclusive do pagamento de custas processuais, não há como 

pleitear a condenação em honorários contratuais, no caso específico em 

que os gastos com tal serviço decorreram única e exclusivamente de sua 

vontade, quanto possuia à disposição à Jutiça Comum. Quanto aos 

Embargos das partes Requeridas, vislumbro a OMISSÃO ventilada pela 

parte Embargante. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO de ambas as partes e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso da parte REQUERENTE e PROVIMENTO ao recurso das partes 

Requeridas, passando o dispositivo sentencial a possuir a seguinte 

redação e mantendo a sentença embargada em seus demais 

fundamentos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

CONDENAR os Reclamados ao pagamento das taxas condominiais 

ordinárias, extraordinárias dos períodos de 07.06.2015 à 07.03.2016, além 

daquelas que venceram até a prolação da presente sentença, acrescida a 

correção monetária pelo INPC-IBGE, e juros moratórios no importe de 1% 

(um por cento) a partir dos respectivos vencimentos, bem como de multa 

moratória no importe de 2% (dois por cento); bem como ARBITRAR em 

favor da advogada ds partes Requeridas, ante sua atuação de advogada 

dativa na defesa dos interesses da parte Embargante, 01 (uma) URH, 

expeça-se a competente certidão. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009453-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE PAULA (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:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ELAINE DE PAULA em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. 

Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR de LITISPENDÊNCIA, isto pois, nos 

termos do art. 337, §3º, NCPC, esta ocorre com a repetição de demanda já 

em curso e que não ocorre no presente feito. Todavia, verifica-se a 

existência de CONEXÃO. Nos autos nº 1007911-91.2018.8.11.0015 a 

parte Requerente busca ver declarada inexistente em face da parte 

Requerida a inscrição no valor de R$ 377,78 (trezentos e trinta e sete 

reais e setenta e oito reais) e nos autos nº 1009453-47.2018.8.11.0015 

formula a mesma pretensão, contudo, referente à quantia de R$ 389,85 

(trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. No presente caso, 

ainda que sejam valores diversos, a relação jurídica é a mesma. Desta 

fo rma impõe-se  a  CONEXÃO en t re  as  demandas 

1007911-91.2018.8.11.0015 e 1009453-47.2018.8.11.0015 a fim de evitar 

a possibilidade de prolação de sentenças contraditórias. Não vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. Em suas petições iniciais 

a parte Requerente, limitou-se a arguir ser a inscrição indevida por não 

possui débitos com a parte Requerida; que por seu turno em sua defesa 

sustentou a inexistência de danos morais e regularidade do débito. Por fim, 

nas impugnações à contestação a parte Requerente passou a questionar 

quanto a inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve 

síntese, tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente 

deve se restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação que veio desacompanhada de contrato. 

Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do Código de Defesa 

do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes; 

não se poderia exigir a inversão do ônus da prova, posto que, havendo a 

relação jurídica, incumbia à parte Requerente trazer aos autos 

comprovante de que o débito negativado, se encontrava quitado ou ainda 

que a fatura vencida não corresponderia ao valor negativado, por 

tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. 

Levando-se em conta a causa de pedir delimitada, as faturas trazidas aos 

autos pela parte Requerida são prova suficiente para demonstrar a origem 

dos débitos, vez que incumbia à parte Requerente a prova de seu 

pagamento. Por fim, incumbe salientar que se a parte Requerente busca 

dano moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da 

inscrição de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda 

deve ser dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a 

exclusiva responsabilidade em informar ao consumidor a existência de 

apontamento, nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, 

§ 2º, do CDC. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Deferido prazo para apresentar justificativa quanto à sua 

ausência (id nº 15449531), a parte Requerente quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013507-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TERESINHA PETRAZZINI GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual as partes 

Exequentes foram devidamente intimadas a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedaram-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012464-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Deferido prazo para apresentar justificativa quanto à sua 

ausência (id nº 15901735), a parte Requerente quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GABRIELLA DE LIMA SILVA aduzindo OMISSÃO e ERRO MATERIAL na 

sentença. Não obstante seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95, algumas considerações devem ser tecidas. Conforme 

constatado em sentença, a parte Embargante, GABRIELLA DE LIMA 

SILVA, ajuízo em face da parte Embargada, BANCO PAN S.A, 05 (cinco) 

demandas que possuem a mesma causa de pedir: divergência entre a 

taxa de juros e o valor da parcela constante no contrato. Todavia, entendo 

pela manutenção no que tange à PRELIMINAR de CONEXÃO, motivo pelo 

qual passo a análise conjunta dos seguintes autos: 

1 0 0 6 6 4 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 4 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015. Em análise aos Embargos propostos estes 

comportam acolhimento, eis que a sentença proferida nos processos 

encontra-se em dissonância com os argumentos apresentados pelas 

partes em suas manifestações. Isto pois, da leitura das petições iniciais, 

verifica-se que a parte Embargante não aduziu pela inexistência do débito, 

como restou consignado nas sentenças embargadas, mas apenas 

insurge-se contra a divergência acima sintetizada. Em observância à 

celeridade e economia processual, bem como verificando-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, NCPC. Passo a análise do mérito que para fins de melhor 

compreensão divido em tópicos asseguir Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7005805499 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 4.292,12 em 58 parcelas de R$ 142,10 incidindo juros de 2,32% ao 

mês e 31,81% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7752122 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 137,68; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 4,42 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 7011123945 

aduzindo que financiou o valor de R$ 31.395,84 em 84 parcelas de R$ 

700,00 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7754250 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 682,83; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 17,17 sobre cada uma das parcelas. Nos autos nº 

1006649-43.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011131443 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 14.083,28 em 84 parcelas de R$ 314,00 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7755140 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 306,30; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 7,70 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006651-13.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 70111324 

aduzindo que financiou o valor de R$ 6.080,03 em 84 parcelas de R$ 

133,56 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 
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Embargante traz aos autos (id nº 7756257 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 132,23; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 3,33 sobre cada uma das parcelas. E, nos autos nº 

1006652-95.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011133217 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 7.200,86 em 84 parcelas de R$ 160,55 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7756805 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 156,61; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 3,94 sobre cada uma 

das parcelas. A parte Embargada, sustentou em suas contestações 

preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, carência de ação 

e conexão; no mérito pela improcedência da demanda. Ressalvada a 

PRELIMINAR de CONEXÃO, a qual já restou acolhida, as demais não a 

acompanham. Não há que se falar em CARÊNCIA de AÇÃO, pois ao 

contrário do que afirma a parte Embargada, as exordial ofertada nos autos 

permitem claramente a compreensão dos fatos, causa de pedir e pedidos 

formulados pelas partes Embargantes. Igualmente não comporta 

acolhimento a INCOMPETÊNCIA deste Juízo pela alegada, eis que a 

discussão não se fundamenta em abusividade de juros, mas tão somente 

na aplicação erronea das taxas de juros mensal e anual para obter a 

parcela devida. Desta forma, REJEITO as preliminares de INCOMPETÊNCIA 

e de CARÊNCIA DE AÇÃO e ACOLHO a preliminar de CONEXÃO. Não 

vislumbrando, questões de nulidades passo a análise do mérito. Tenho 

que as memórias de cálculo trazidas aos autos pela parte Embargante, 

revelam discrepâncias entre a taxa de juros convencionada no campo 

2.10 e 2.11 dos respectivos contratos em relação ao valor da prestação 

contida no campo 2.6 dos respectivos contratos. Todavia, a presente 

demanda não prospera eis que o cálculo apresentado pela parte 

Embargante desconsidera o CET – Custo Efetivo Total de cada operação 

assinalado no campo 3.3 dos respectivos contratos. Na conceituação do 

Banco Central[1] o CET “é a taxa que considera todos os encargos e 

despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento 

mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, 

microempresas ou empresas de pequeno porte”. Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015 o CET restou fixado em 2,40% ao mês e 

33,45% ao ano e nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015 o CET, de cada um, restou fixado em 1,61% 

ao mês e 21,38% ao ano. Tal diferença justifica-se uma vez que o CET é 

calculado “considerando todos os encargos e despesas vinculadas às 

operações, incluindo a taxa de juros do contrato, tributos, tarifas, seguros 

e outras despesas de responsabilidade do cliente, mesmo que relativas ao 

pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive 

quando essas despesas forem objeto de financiamento”. Portanto, não 

obstante os argumentos da parte Embargante, era seu ônus, nos termos 

do art. 373, I, CPC, demonstrar nos autos que, aplicando-se as taxas de 

juros pactudas já considerando o CET haveria divergência entre estas e a 

parcela avençada. Ausente tal prova nos respectivos autos, impõe-se a 

negativa da demanda. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REVOGAR 

a sentença proferida, respectivamente nos ids nº 11133876, 11141247, 

11133873, 11133867 e 11133879; todavia, no mérito, JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Embargante e 

REVOGAR a tutela de urgência concedida nos respectivos autos 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 . 0 9 9 / 9 5 .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / p r e / b c _ a t e n d e / p o r t / c u s t o . a s p ?

idpai=FAQCIDADAO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006647-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GABRIELLA DE LIMA SILVA aduzindo OMISSÃO e ERRO MATERIAL na 

sentença. Não obstante seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95, algumas considerações devem ser tecidas. Conforme 

constatado em sentença, a parte Embargante, GABRIELLA DE LIMA 

SILVA, ajuízo em face da parte Embargada, BANCO PAN S.A, 05 (cinco) 

demandas que possuem a mesma causa de pedir: divergência entre a 

taxa de juros e o valor da parcela constante no contrato. Todavia, entendo 

pela manutenção no que tange à PRELIMINAR de CONEXÃO, motivo pelo 

qual passo a análise conjunta dos seguintes autos: 

1 0 0 6 6 4 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 4 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015. Em análise aos Embargos propostos estes 

comportam acolhimento, eis que a sentença proferida nos processos 

encontra-se em dissonância com os argumentos apresentados pelas 

partes em suas manifestações. Isto pois, da leitura das petições iniciais, 

verifica-se que a parte Embargante não aduziu pela inexistência do débito, 

como restou consignado nas sentenças embargadas, mas apenas 

insurge-se contra a divergência acima sintetizada. Em observância à 

celeridade e economia processual, bem como verificando-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, NCPC. Passo a análise do mérito que para fins de melhor 

compreensão divido em tópicos asseguir Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7005805499 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 4.292,12 em 58 parcelas de R$ 142,10 incidindo juros de 2,32% ao 

mês e 31,81% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7752122 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 137,68; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 4,42 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 7011123945 

aduzindo que financiou o valor de R$ 31.395,84 em 84 parcelas de R$ 

700,00 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7754250 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 682,83; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 17,17 sobre cada uma das parcelas. Nos autos nº 

1006649-43.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011131443 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 14.083,28 em 84 parcelas de R$ 314,00 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7755140 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 306,30; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 7,70 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006651-13.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 70111324 

aduzindo que financiou o valor de R$ 6.080,03 em 84 parcelas de R$ 

133,56 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7756257 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 132,23; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 3,33 sobre cada uma das parcelas. E, nos autos nº 

1006652-95.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011133217 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 7.200,86 em 84 parcelas de R$ 160,55 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7756805 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 156,61; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 3,94 sobre cada uma 

das parcelas. A parte Embargada, sustentou em suas contestações 

preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, carência de ação 

e conexão; no mérito pela improcedência da demanda. Ressalvada a 
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PRELIMINAR de CONEXÃO, a qual já restou acolhida, as demais não a 

acompanham. Não há que se falar em CARÊNCIA de AÇÃO, pois ao 

contrário do que afirma a parte Embargada, as exordial ofertada nos autos 

permitem claramente a compreensão dos fatos, causa de pedir e pedidos 

formulados pelas partes Embargantes. Igualmente não comporta 

acolhimento a INCOMPETÊNCIA deste Juízo pela alegada, eis que a 

discussão não se fundamenta em abusividade de juros, mas tão somente 

na aplicação erronea das taxas de juros mensal e anual para obter a 

parcela devida. Desta forma, REJEITO as preliminares de INCOMPETÊNCIA 

e de CARÊNCIA DE AÇÃO e ACOLHO a preliminar de CONEXÃO. Não 

vislumbrando, questões de nulidades passo a análise do mérito. Tenho 

que as memórias de cálculo trazidas aos autos pela parte Embargante, 

revelam discrepâncias entre a taxa de juros convencionada no campo 

2.10 e 2.11 dos respectivos contratos em relação ao valor da prestação 

contida no campo 2.6 dos respectivos contratos. Todavia, a presente 

demanda não prospera eis que o cálculo apresentado pela parte 

Embargante desconsidera o CET – Custo Efetivo Total de cada operação 

assinalado no campo 3.3 dos respectivos contratos. Na conceituação do 

Banco Central[1] o CET “é a taxa que considera todos os encargos e 

despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento 

mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, 

microempresas ou empresas de pequeno porte”. Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015 o CET restou fixado em 2,40% ao mês e 

33,45% ao ano e nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015 o CET, de cada um, restou fixado em 1,61% 

ao mês e 21,38% ao ano. Tal diferença justifica-se uma vez que o CET é 

calculado “considerando todos os encargos e despesas vinculadas às 

operações, incluindo a taxa de juros do contrato, tributos, tarifas, seguros 

e outras despesas de responsabilidade do cliente, mesmo que relativas ao 

pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive 

quando essas despesas forem objeto de financiamento”. Portanto, não 

obstante os argumentos da parte Embargante, era seu ônus, nos termos 

do art. 373, I, CPC, demonstrar nos autos que, aplicando-se as taxas de 

juros pactudas já considerando o CET haveria divergência entre estas e a 

parcela avençada. Ausente tal prova nos respectivos autos, impõe-se a 

negativa da demanda. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REVOGAR 

a sentença proferida, respectivamente nos ids nº 11133876, 11141247, 

11133873, 11133867 e 11133879; todavia, no mérito, JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Embargante e 

REVOGAR a tutela de urgência concedida nos respectivos autos 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 . 0 9 9 / 9 5 .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / p r e / b c _ a t e n d e / p o r t / c u s t o . a s p ?

idpai=FAQCIDADAO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006649-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GABRIELLA DE LIMA SILVA aduzindo OMISSÃO e ERRO MATERIAL na 

sentença. Não obstante seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95, algumas considerações devem ser tecidas. Conforme 

constatado em sentença, a parte Embargante, GABRIELLA DE LIMA 

SILVA, ajuízo em face da parte Embargada, BANCO PAN S.A, 05 (cinco) 

demandas que possuem a mesma causa de pedir: divergência entre a 

taxa de juros e o valor da parcela constante no contrato. Todavia, entendo 

pela manutenção no que tange à PRELIMINAR de CONEXÃO, motivo pelo 

qual passo a análise conjunta dos seguintes autos: 

1 0 0 6 6 4 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 4 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1006649-43.2017.8.11.0015, 1006651-13.2017.8.11.0015 e 

1006652-95.2017.8.11.0015. Em análise aos Embargos propostos estes 

comportam acolhimento, eis que a sentença proferida nos processos 

encontra-se em dissonância com os argumentos apresentados pelas 

partes em suas manifestações. Isto pois, da leitura das petições iniciais, 

verifica-se que a parte Embargante não aduziu pela inexistência do débito, 

como restou consignado nas sentenças embargadas, mas apenas 

insurge-se contra a divergência acima sintetizada. Em observância à 

celeridade e economia processual, bem como verificando-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, NCPC. Passo a análise do mérito que para fins de melhor 

compreensão divido em tópicos asseguir Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7005805499 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 4.292,12 em 58 parcelas de R$ 142,10 incidindo juros de 2,32% ao 

mês e 31,81% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7752122 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 137,68; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 4,42 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 7011123945 

aduzindo que financiou o valor de R$ 31.395,84 em 84 parcelas de R$ 

700,00 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7754250 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 682,83; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 17,17 sobre cada uma das parcelas. Nos autos nº 

1006649-43.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011131443 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 14.083,28 em 84 parcelas de R$ 314,00 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7755140 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 306,30; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 7,70 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006651-13.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 70111324 

aduzindo que financiou o valor de R$ 6.080,03 em 84 parcelas de R$ 

133,56 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7756257 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 132,23; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 3,33 sobre cada uma das parcelas. E, nos autos nº 

1006652-95.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011133217 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 7.200,86 em 84 parcelas de R$ 160,55 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7756805 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 156,61; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 3,94 sobre cada uma 

das parcelas. A parte Embargada, sustentou em suas contestações 

preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, carência de ação 

e conexão; no mérito pela improcedência da demanda. Ressalvada a 

PRELIMINAR de CONEXÃO, a qual já restou acolhida, as demais não a 

acompanham. Não há que se falar em CARÊNCIA de AÇÃO, pois ao 

contrário do que afirma a parte Embargada, as exordial ofertada nos autos 

permitem claramente a compreensão dos fatos, causa de pedir e pedidos 

formulados pelas partes Embargantes. Igualmente não comporta 

acolhimento a INCOMPETÊNCIA deste Juízo pela alegada, eis que a 

discussão não se fundamenta em abusividade de juros, mas tão somente 

na aplicação erronea das taxas de juros mensal e anual para obter a 

parcela devida. Desta forma, REJEITO as preliminares de INCOMPETÊNCIA 

e de CARÊNCIA DE AÇÃO e ACOLHO a preliminar de CONEXÃO. Não 

vislumbrando, questões de nulidades passo a análise do mérito. Tenho 

que as memórias de cálculo trazidas aos autos pela parte Embargante, 

revelam discrepâncias entre a taxa de juros convencionada no campo 

2.10 e 2.11 dos respectivos contratos em relação ao valor da prestação 

contida no campo 2.6 dos respectivos contratos. Todavia, a presente 

demanda não prospera eis que o cálculo apresentado pela parte 
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Embargante desconsidera o CET – Custo Efetivo Total de cada operação 

assinalado no campo 3.3 dos respectivos contratos. Na conceituação do 

Banco Central[1] o CET “é a taxa que considera todos os encargos e 

despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento 

mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, 

microempresas ou empresas de pequeno porte”. Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015 o CET restou fixado em 2,40% ao mês e 

33,45% ao ano e nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015 o CET, de cada um, restou fixado em 1,61% 

ao mês e 21,38% ao ano. Tal diferença justifica-se uma vez que o CET é 

calculado “considerando todos os encargos e despesas vinculadas às 

operações, incluindo a taxa de juros do contrato, tributos, tarifas, seguros 

e outras despesas de responsabilidade do cliente, mesmo que relativas ao 

pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive 

quando essas despesas forem objeto de financiamento”. Portanto, não 

obstante os argumentos da parte Embargante, era seu ônus, nos termos 

do art. 373, I, CPC, demonstrar nos autos que, aplicando-se as taxas de 

juros pactudas já considerando o CET haveria divergência entre estas e a 

parcela avençada. Ausente tal prova nos respectivos autos, impõe-se a 

negativa da demanda. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REVOGAR 

a sentença proferida, respectivamente nos ids nº 11133876, 11141247, 

11133873, 11133867 e 11133879; todavia, no mérito, JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Embargante e 

REVOGAR a tutela de urgência concedida nos respectivos autos 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 . 0 9 9 / 9 5 .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / p r e / b c _ a t e n d e / p o r t / c u s t o . a s p ?

idpai=FAQCIDADAO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006652-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GABRIELLA DE LIMA SILVA aduzindo OMISSÃO e ERRO MATERIAL na 

sentença. Não obstante seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95, algumas considerações devem ser tecidas. Conforme 

constatado em sentença, a parte Embargante, GABRIELLA DE LIMA 

SILVA, ajuízo em face da parte Embargada, BANCO PAN S.A, 05 (cinco) 

demandas que possuem a mesma causa de pedir: divergência entre a 

taxa de juros e o valor da parcela constante no contrato. Todavia, entendo 

pela manutenção no que tange à PRELIMINAR de CONEXÃO, motivo pelo 

qual passo a análise conjunta dos seguintes autos: 

1 0 0 6 6 4 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 4 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 , 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015. Em análise aos Embargos propostos estes 

comportam acolhimento, eis que a sentença proferida nos processos 

encontra-se em dissonância com os argumentos apresentados pelas 

partes em suas manifestações. Isto pois, da leitura das petições iniciais, 

verifica-se que a parte Embargante não aduziu pela inexistência do débito, 

como restou consignado nas sentenças embargadas, mas apenas 

insurge-se contra a divergência acima sintetizada. Em observância à 

celeridade e economia processual, bem como verificando-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, NCPC. Passo a análise do mérito que para fins de melhor 

compreensão divido em tópicos asseguir Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7005805499 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 4.292,12 em 58 parcelas de R$ 142,10 incidindo juros de 2,32% ao 

mês e 31,81% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7752122 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 137,68; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 4,42 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 7011123945 

aduzindo que financiou o valor de R$ 31.395,84 em 84 parcelas de R$ 

700,00 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7754250 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 682,83; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 17,17 sobre cada uma das parcelas. Nos autos nº 

1006649-43.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011131443 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 14.083,28 em 84 parcelas de R$ 314,00 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7755140 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 306,30; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 7,70 sobre cada uma 

das parcelas. Nos autos nº 1006651-13.2017.8.11.0015, na qual a parte 

Embargante visa discutir a Cédula de Crédito Bancário nº 70111324 

aduzindo que financiou o valor de R$ 6.080,03 em 84 parcelas de R$ 

133,56 incidindo juros de 1,55% ao mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte 

Embargante traz aos autos (id nº 7756257 – dos respectivos autos) 

memória de cálculo a demonstrar que, aplicando-se a taxa de juros 

contratada sobre o valor do empréstimo na forma parcelada, dever-se-ia 

obter uma parcela de R$ 132,23; portanto, incorrendo em pagamento à 

maior, no valor de R$ 3,33 sobre cada uma das parcelas. E, nos autos nº 

1006652-95.2017.8.11.0015, na qual a parte Embargante visa discutir a 

Cédula de Crédito Bancário nº 7011133217 aduzindo que financiou o valor 

de R$ 7.200,86 em 84 parcelas de R$ 160,55 incidindo juros de 1,55% ao 

mês e 20,33% ao ano. Todavia, a parte Embargante traz aos autos (id nº 

7756805 – dos respectivos autos) memória de cálculo a demonstrar que, 

aplicando-se a taxa de juros contratada sobre o valor do empréstimo na 

forma parcelada, dever-se-ia obter uma parcela de R$ 156,61; portanto, 

incorrendo em pagamento à maior, no valor de R$ 3,94 sobre cada uma 

das parcelas. A parte Embargada, sustentou em suas contestações 

preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, carência de ação 

e conexão; no mérito pela improcedência da demanda. Ressalvada a 

PRELIMINAR de CONEXÃO, a qual já restou acolhida, as demais não a 

acompanham. Não há que se falar em CARÊNCIA de AÇÃO, pois ao 

contrário do que afirma a parte Embargada, as exordial ofertada nos autos 

permitem claramente a compreensão dos fatos, causa de pedir e pedidos 

formulados pelas partes Embargantes. Igualmente não comporta 

acolhimento a INCOMPETÊNCIA deste Juízo pela alegada, eis que a 

discussão não se fundamenta em abusividade de juros, mas tão somente 

na aplicação erronea das taxas de juros mensal e anual para obter a 

parcela devida. Desta forma, REJEITO as preliminares de INCOMPETÊNCIA 

e de CARÊNCIA DE AÇÃO e ACOLHO a preliminar de CONEXÃO. Não 

vislumbrando, questões de nulidades passo a análise do mérito. Tenho 

que as memórias de cálculo trazidas aos autos pela parte Embargante, 

revelam discrepâncias entre a taxa de juros convencionada no campo 

2.10 e 2.11 dos respectivos contratos em relação ao valor da prestação 

contida no campo 2.6 dos respectivos contratos. Todavia, a presente 

demanda não prospera eis que o cálculo apresentado pela parte 

Embargante desconsidera o CET – Custo Efetivo Total de cada operação 

assinalado no campo 3.3 dos respectivos contratos. Na conceituação do 

Banco Central[1] o CET “é a taxa que considera todos os encargos e 

despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento 

mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, 

microempresas ou empresas de pequeno porte”. Nos autos nº 

1006646-88.2017.8.11.0015 o CET restou fixado em 2,40% ao mês e 

33,45% ao ano e nos autos nº 1006647-73.2017.8.11.0015, 

1 0 0 6 6 4 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 6 6 5 1 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1006652-95.2017.8.11.0015 o CET, de cada um, restou fixado em 1,61% 

ao mês e 21,38% ao ano. Tal diferença justifica-se uma vez que o CET é 

calculado “considerando todos os encargos e despesas vinculadas às 

operações, incluindo a taxa de juros do contrato, tributos, tarifas, seguros 

e outras despesas de responsabilidade do cliente, mesmo que relativas ao 

pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive 

quando essas despesas forem objeto de financiamento”. Portanto, não 
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obstante os argumentos da parte Embargante, era seu ônus, nos termos 

do art. 373, I, CPC, demonstrar nos autos que, aplicando-se as taxas de 

juros pactudas já considerando o CET haveria divergência entre estas e a 

parcela avençada. Ausente tal prova nos respectivos autos, impõe-se a 

negativa da demanda. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para REVOGAR 

a sentença proferida, respectivamente nos ids nº 11133876, 11141247, 

11133873, 11133867 e 11133879; todavia, no mérito, JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Embargante e 

REVOGAR a tutela de urgência concedida nos respectivos autos 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 . 0 9 9 / 9 5 .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / p r e / b c _ a t e n d e / p o r t / c u s t o . a s p ?
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009480-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIL SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por EDIVANIL SOUZA RAMOS em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência 

de danos morais em decorrência de descontos nos proventos de 

aponsetadoria da parte Requerente sendo que esta negou a contratação 

do serviço junto à parte Requerida. Por seu turno a parte Requerida afirma 

pela regularidade dos descontos e trouxeram aos autos cópia dos 

contratos (id nº 16398175). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese a 

argumentação da parte Requerente, a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

pela necessidade de perícia grafotécnica deve ser acolhida. A prova 

documental carreada aos autos controverte a existência de relação 

jurídica entre as partes, sendo imprescindível a produção de perícia 

grafotécnica para verificar se a assinatura contida no contrato juntado 

aos autos pertence ou não à parte Requerente. De plano não se verifica 

notória discrepância a permitir a conclusão com certeza de que a 

assinatura do contrato não pertence à parte Requerente. Desta forma, 

impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que a 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO NICARETTA (REQUERENTE)

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BALDAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios ante a sua atuação nos autos. 

Compulsando os autos, vislumbro a OMISSÃO ventilada pela parte 

Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para ARBITRAR em favor da advogada da parte Embargante, 

ante sua atuação de advogada dativa na defesa dos interesses da parte 

Embargante, 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão, 

mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença Embargada. Às 
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providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010155-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAISS ALMEIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010172-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BAMPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLMIR BAMPI JUNIOR OAB - MT24123/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013724-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MUNDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 REVISIONAL C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JULIANE MUNDEL em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A. A parte Requerente insurge-se contra a taxa de juros utilizada pela 

parte Requerida no contrato pactuado entre as partes. Em sua petição 

inicial a parte Requerente questiona a taxa de juros pactuda em 5,97% 

a.m. ou 102,39% a.a., já considerando-se o custo efetivo total – CET. 

Apresentou consulta junto ao BACEN da taxa média de mercado para o 

emprestimo consignado, ou seja, débito em conta, e que estaria fixado em 

2,56% a.m ou 35,48% a.a. e efetuou o depósito do valor que entenderia 

ser incontroverso (id nº 11204313). Houve deferimento da liminar (id nº 

11222002) para suspender os descontos das parcelas remanescentes. 

Por seu turno a parte Requerida apresentou contestação pugnando pela 

improcedência da demanda e suscitando preliminares. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA deste Juízo deve ser 

acolhida. A partir do momento que a parte Requerente efetua depósito de 

valor incontroverso, ainda que indiretamente, a sua demanda passa a 

possuir cunho de ação de consignação em pagamento, o que é incabível 

no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, revela-se imprescindível a 

realização de perícia contabil a fim de que seja verificada a abusividade 

dos juros contratados face à taxa média de mercado. Não se pode 

considerar isoladamente a consulta apresentada pela parte Requerente (id 

nº 11199534), pois somente através da perícia técnica será possível 

verificar se o empréstimo contratado pela parte Requerente trata-se de 

emprestimo consignado ou outra modalidade dentre as vária disponíveis 

no mercado. A prova documental carreada aos autos controverte a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo imprescindível a 

produção de perícia grafotécnica para verificar se a assinatura contida no 

contrato juntado aos autos pertence ou não à parte Requerente. A parte 

Requerente formula pedido expresso de revisão dos valores cobrados 

que demanda a confecção de prova pericial visando apurar o valor 

correto da dívida; todavia, a produção de prova perícial no âmbito do 

Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Neste sentido: 

EMPREITADA C/C COBRANÇA DE VALORES. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE 

QUE A OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA DE ACORDO COM O COMBINADO, 

APRESENTANDO DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. - O pedido da autora consiste na condenação do 

réu em refazer a parte de trás da casa, embaixo do telhado, e a garagem, 

em razão da obra não ter sido realizada conforme o contratado; e, ainda, 

pretende a cobrança do valor de R$ 7.193,24 que alega ter pago a mais 

para o demandado. - Não há como se apurar, com base na prova dos 

autos, se a construção foi efetuada de forma adequada, conforme 

acertado entre as partes, sem a realização de uma perícia a ser feita por 

profissional com conhecimento técnico, o que torna a causa complexa, 

afastando a competência do Juizado Especial Cível (art. 3º, caput, da Lei 

n. 9.099/95), devendo o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. - FEITO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. SETENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Recurso Cível Nº 71005094214, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

24/09/2015 - grifo nosso). Ainda, por sua natureza, que demanda prova 

técnica, as ações revisionais de contratos bancários não são cabíveis em 

sede de Juizados Especiais. Vide recente entendimento: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

FATURAS PAGAS COM ATRASO E COM VALOR INFERIOR AO TOTAL 

DEVIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS. AÇÃO COM CARÁTER 

REVISIONAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 51, II DA LEI Nº 

9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71008167777, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/11/2018 - grifo nosso). Logo, 

temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o que pode ser 

declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de ordem 

pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é 

algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder 

Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 

51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 
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resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011377-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 

INDEVIDA c/c DANOS MORAIS proposta por LUIZ ALVES DE SOUZA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a ressarcimento de valores em 

razão de divergência na classificação da unidade consumidora da parte 

Requerente que ensejou pagamento a maior. Em sua petição inicial a parte 

Requerente aduziu que reside em área rural no bairro Camping Club, 

todavia sua unidade consumidora estava classificada como residencial. 

Por seu turno a parte Requerida aduziu ausência de danos morais e de 

irregularidade nas faturas, eis que a parte Requerente não teria 

comprovado a destinação de seu imóvel à atividade agropecuária. Durante 

a audiência de instrução a parte Requerente (id nº 15763119) afirmou que 

havia solicitado o programa Luz para todos e que somente após 2 (dois) 

anos aproximadamente notou a divergência após comparar os valores 

com seus vizinhos que estavam classificados como rural. O preposto da 

parte Requerida (id nº 15763123) informou que no momento da ligação é 

solicitado informações para realizar a classificação da unidade 

consumidora a ser ligada, devendo o solicitante comprovar tal qualidade. 

Por fim, na oitiva do informante LEONIDIO FLORENTINO DE DEUS (id nº 

15763121) afirmou que adquiriu uma propriedade vizinha a da parte 

Requerente sendo que ao mudar-se para lá já havia instalada a energia 

elétrica e estava classificada como rural. Não obstante os argumentos da 

parte Requerente verifica-se que este não se desincumbiu de seu ônus 

probatório em demonstar que, no momento da solicitação da para ligação 

de sua unidade consumidora houve a comprovação da classificação em 

área rural. Ainda que o programa Luz para todos, iniciativa do governo 

federal exclusivo das áreas rurais do país, a parte Requerente não 

demonstrou que era beneficiário do mesmo. Desta forma, em que pese as 

unidades consumidoras vizinhas estejam classificadas como áreas rurais, 

isto por si só não permite inferir que houve erro da parte Requerida em 

proceder com tal classificação, uma vez que, nos termos do art. 4º da 

Resolução nº 414/2010 dependem de prova da qualidade. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013076-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA voluntário da parte Requreida no qual 

houve o depósito voluntário do valor de R$ 3.323,01 (três mil trezentos e 

vinte e três reais e um centavo) conforme id nº 10175709. Intimada a 

manifestar-se, a parte Requerente, não apresentou ressalvas aos valores 

depositados limitando-se a pugnar pela expedição do competente alvará. 

Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

presente decisão, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste 

Juízo, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente ALVARÁ 

para levantamento das importâncias de R$ 3.323,01 (id nº 10175719) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 11526494. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012554-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto aos valores depositados no id nº 15103038 e, 

em caso de concordância deverá indicar os dados bancários para a 

expedição do respectivo alvará para levantamento. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008230-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE quanto à citação da parte Requerida em tempo 

hábil, juntado aos autos cópia do AR se for o caso. Em caso positivo, 

remetam-se os autos conclusos para prolação de sentença. Em caso 

negativo, designe-se nova audiência de conciliação, conforme pauta deste 

Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008623-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE quanto à intimação da parte Requerida para 

comparecimento em tempo hábil. Em caso positivo, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Em caso negativo, designe-se nova 

data, conforme pauta deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BIRNFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 16991335) seguido da concordância pela 

parte Exequente (id nº 16998406) que pugnou pela expedição de alvará. 

Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 3.648,50 (id nº 16991335) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16998406. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA OAB - MT0015030A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 16407018) seguido da concordância pela 

parte Exequente (id nº 16707458) que pugnou pela expedição de alvará. 

Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, os competentes ALVARÁS 

para levantamento das importâncias respectivas importâncias de R$ 

3.536,52 e R$ 1.515,00 (id nº 16407018) observando-se os dados 

bancários e divisão de valores informados no id nº 16707458. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012383-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA DATA S.A em face da sentença proferida no id nº 12627777 

aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos 

morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu 

conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é 

incabível pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não 

havendo comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo 

entendimento pacificado ocorre in re ipsa. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo a sentença em todos os seus termos. Certifique-se a 

tempestividade do Recurso Inominado Interposto no id nº 12724229; bem 

como, em atenção à interpução do prazo recursal pela oposição dos 

Embargos (art. 50 da Lei nº 9.099/95) quanto a interposição igualmente de 

recurso inominado pela parte Requerida. Havendo interposição de recurso 

inominado pela parte Requerida, intime-se a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões no prazo legal; após, façam os autos conclusos 

para deliberação. Em caso negativo, retornem os autos conclusos para o 

recebimento. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 
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depósito judicial do débito (id nº 16439213), em não havendo oposição da 

parte Exequente (id nº 16477932) quanto aos valores, eis que pugnou 

apenas pela expedição de alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do 

débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, os 

competentes ALVARÁS para levantamento das importâncias respectivas 

importâncias de R$ 8.274,75 (id nº 16477932) observando-se os dados 

bancários e divisão de valores informados no id nº 16477932. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS XAVIER (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA voluntário na qual a parte Executada 

efetuou o depósito judicial do débito (id nº 10832219), seguido da 

concordância da parte Exequente (id nº 16578624) que pugnou apenas 

pela expedição de alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Ante o trânsito em julgado certificado no id nº 17017508, EXPEÇA-SE 

em favor da parte Exequente, os competentes ALVARÁS para 

levantamento das importâncias respectivas importâncias de R$ 3.097,64 

(id nº 10832219) observando-se os dados bancários e divisão de valores 

informados no id nº 16578624. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DEFIRO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ para 

levantamento do valor incontroverso depositado nos autos no montante de 

R$ 8.148,30 (id nº 15809090). 2. Em atenção à petição de id nº 16557304 

que aduz a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a parte 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos memória 

de cálculo a corroborar sua tese; 3. Após, INTIME-SE a parte Executada 

para cumprir voluntariamente com a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1º, NCPC; 4. 

Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para deliberação 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 16428258) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16473634) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento das importâncias respectivas importâncias de R$ 3.948,15 

(id nº 16428258) observando-se os dados bancários informados no id nº 

16473634. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR LUIZ MARCIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (ids nº 13229054 e 15628036) seguido de 

manifestação da parte Exequente (id nº 16471813) que pugnou apenas 

pela expedição de alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento das importâncias respectivas 

importâncias de R$ 5.125,62 (id nº 16428258) e R$ 3.624,04 (id nº 

15628036) observando-se os dados bancários informados no id nº 

16471813. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMUNDO NONATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 
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de CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 15966626) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16332059) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 15.793,03 (id nº 15966626) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578871. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 14560262) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16396491) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 3.093,57 (id nº 14560262) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578617. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 16093068) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16395989) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.112,55 (id nº 16093068) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578595. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008840-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA MACIEL (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 14283689) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 15323859) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 2.601,76 (id nº 14283689) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16579667. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009089-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 13523192) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16395982) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.050,00 (id nº 13523192) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578226. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010227-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 14752762) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16395979) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 3.222,08 (id nº 14752762) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578216. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA MORAES DA PONCIUNCULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 15397389) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16396518) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 3.037,58 (id nº 15397389) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578633. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013317-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 15443327) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16333679) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 4.086,04 (id nº 15443327) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16578854. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BOGADO SOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 14524522) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 15210647) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.395,54 (id nº 14524522) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16579673. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 14168878) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 16021686) que pugnou apenas pela expedição de 

alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

a presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 6.939,91 (id nº 14168878) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 16579652. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006140-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DEFIRO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ para 

levantamento do valor incontroverso depositado no id nº 11140514 no 

valor de R$ 2.332,19 observando-se os dados bancários informados no id 

nº 16622683; 2. INTIME-SE as parte Executadas para efetuarem o 

pagamento do saldo remanescente conforme memória de cálculo aportada 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias; 3. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem manifestação das partes Executadas, INTIME-SE a parte 

Exequente a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias dando 

prosseguimento ao feito requerendo o que de direito. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013112-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETHE BARRETO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008991-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 
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praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de 

consumo, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010088-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESLAYNE PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de cópia de áudios 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Insta salientar que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011723-95.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN CELANT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE BELLA ITALIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JANETE DE LURDES MENEGAZZO (EXECUTADO)

HELIA MENEGAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 
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os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Deixo 

de condenar em custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008750-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Ademais, pretende o Embargante, em sede de 

embargos declaratórios, trazer aos autos provas em momento inoportuno, 

nesse sentido: Ementa: SUPOSTO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS 

APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A JUNTADA DE 

DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL SÓ SE JUSTIFICA QUANDO 

PROVADO O JUSTO IMPEDIMENTO PARA SUA OPORTUNA 

APRESENTAÇÃO OU SE REFERIR A FATO POSTERIOR À SENTENÇA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ¿ ART. 

14 DO CDC . RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 

RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, EX VI DO ART. 46 , DA LEI 9.099 /95. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (,Número do Processo: 

80007916920178050049, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS 

SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/10/2018 ) Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO porém NEGO-LHE 

provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não 

vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009341-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA POLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010735-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011055-90.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 
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Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Deixo 

de condenar em custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010691-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN PATRICK PERIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, onde 

não foram localizados bens penhoráveis, sendo o exequente intimado, 

porém se manifestou requerendo, reiteradamente, a busca de bens do 

executado pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. O artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Compulsando os autos, 

verifico já fora realizada a tentativa de penhora em contas do executado, 

assim como, também foram feitas as competentes buscas pelo sistema 

RENAJUD, porém todas restaram infrutíferas. De acordo com a última 

decisão, cabe ao exequente indicar bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, vez que, todas as diligências que competia a este 

juízo já foram realizadas. Sendo assim, considerando que o executado 

deixou transcorrer o prazo concedido para indicação de bens, sem, 

contudo, indicá-los, resta-me extinguir o feito ante a ausência de bens 

penhoráveis. Neste mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma 

Recursal deste Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: 

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 

4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120 Posto isso, e sem 

maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º, da lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA a presente demanda. Sem custas ou despesas 

processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010654-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES 

FAMILIARES NOVA ESPERANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009233-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE LACERDA DE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO objetivando o recebimento do débito representado pelos cheques 

inclusos nos autos. Ao final, requer a condenação do demandado ao 

pagamento do montante, mais juros e correção monetária. A parte 

Reclamada por sua vez, não apresentou defesa. É entendimento pacífico 

que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos 

restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 

159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. No que tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária para a cobrança de 

cheques incide desde a data de emissão do documento. Já os juros de 

mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do cheque à 

instituição financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia 

descrita na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 

1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), corrigida monetariamente a 

partir da emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

desde a apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011672-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY MATEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO CABRAL (EXECUTADO)

ELIANE HELLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SUELEM MAGGIONI DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

SENTENÇA Requerente: SUELEM MAGGIONI DE MOURA Requerido: 

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Compulsando os autos verifico que o autor não compareceu em audiência 

de conciliação, contudo, há contestação da requerida com provas 

suficientes para comprovar a relação jurídica existente entre as partes, 

motivo pelo qual, passo a análise do mérito. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços além de telas de seu sistema 

interno com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. 

O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor 

sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem 

a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O 

fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação 

do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, 

pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a 

derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, 

sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria 

a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007983-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIAVEL CONTABILIDADE LTDA - ME (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:

ROCILDES PEREIRA DOS SANTOS 78411424120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado pelo exequente. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006431-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 
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os atos necessários ao desenvolvimento do processo, uma vez que 

decorreu o prazo postulado em audiência, sem qualquer manifestação. 

Nesta esteira, considerando que a parte Autora quedou-se inerte, a 

extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Condeno em custas processuais, 

nos termos da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006145-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, 

que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada 

por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008311-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ZELIA ALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008203-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a Reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aduz a 

inicial que a parte Reclamante que foi cobrada e negativada indevidamente 

pela Ré. Na defesa apresentada pela Reclamada, sustenta a 

inaplicabilidade do CDC e no mérito que direito não assiste à parte autora, 

uma vez que não realizou a conduta descrita na inicial. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de 

mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. Inobstante, tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante 

de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, 

portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de 

um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de 

pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da inversão do ônus 

da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do 

consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma 

demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. 

"In casu", caberia à demandante comprovar o suposto dano causado pela 

Ré, no entanto, não há nos autos qualquer prova do aludido dano moral ou 

das supostas cobranças indevidas. De igual forma, não há nexo causal. 

Logo, não há que se falar em indenização, uma vez que não restaram 

comprovados os fatos constitutivos do direito da autora. "Ex Positis", 

JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por 

consectário jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 

55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011889-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI HONORIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Diante do 

Exposto”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não 

vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006452-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002291-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 
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consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA RAMIRES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, formulada por LEONALDO SEVERINO DOS REIS, em face de 

NATURA COSMÉTICOS S.A, alegando, em apertada síntese, que fora 

surpreendida com a informação de que seu nome estaria negativado por 

suposto débito existente junto a reclamada. A Reclamada não impugnou as 

alegações, apenas afirmando a existência de relação jurídica e não existir 

danos morais indenizáveis. A responsabilidade das Requeridas é solidária, 

nos termos do CDC. No presente caso, era incumbência das requeridas 

comprovar que o débito vergastado pela Autora era devido, ao passo que 

essa comprovou as alegações da inicial. Logo, tenho como imperioso 

reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do nome do autor 

nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado este importante ponto 

controvertido, faz-se possível a análise com maior segurança dos 

pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos morais baseia-se 

no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de forma automática 

débito à parte requerente, promovendo, em razão do inadimplemento da 

referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos cadastros de proteção 

ao crédito, gerando assim todos os danos inerentes ao impedimento 

creditício. Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o 

“artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 

de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade 

Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 31 – Grifo nosso). O primeiro requisito consiste na verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um 

nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada promoveu a negativação de 

seu nome, por débito que conforme mencionado já estava quitado. De 

outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da mínima 

existência do débito litigado, porém, esta não se desincumbiu do ônus que 

lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais. 

Saliento que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da 

efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a 

reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Sobre este 

ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente leciona: "... danos morais 

são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Primorosas são as lições de 

Sérgio Cavalieri Filho neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar 

de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através 

dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria 

uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a 

tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 

não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 

instrumentais" (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 

3ª ed., p. 79). Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral 

é, em verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o 

alcance desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o 

gravame no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que 

não se pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano 

material" (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 
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diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para 

DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA motivo da inclusão do nome da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, para 

CONDENAR as reclamadas de maneira solidária, a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (in casu, a negativação) (Súmulas 43 e 

54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil). Ante a inexistência do 

débito em discussão nestes autos, CONFIRMO os EFEITOS DA TUTELA 

CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE nos autos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-53.2015.8.11.0015

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:

PRO CAMPO - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. A parte Executada foi devidamente intimada a manifestar-se 

nos autos quanto a penhora on-line realizada no id nº 11329489 contudo 

deixou transcorrer in albis seu prazo. Em tempo, após consulta ao Sistema 

PJe não se verificou a distribuição de Embargos à Execução ou outra 

demanda proposta pela parte Executada em face da parte Exequente. 

Forte em tais argumentos, DEFIRO o pedido de formulado no id nº 

13754151. Para tanto: 1. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para 

levantamento do saldo incontroverso penhora no id nº 11329489 conforme 

dados bancários informados no id nº 13754151; 2. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o novo pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do 

art. 835, inciso I, do CPC/15 do saldo remanescente informado no id º 

13754151 no valor de R$ 28.310,98; 3. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 4. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 5. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 6. Restando infrutífera a penhora 

on-line via BACENJUD, DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo 

sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 7. Caso 

constate-se frutífera a constrição via RENAJUD, INTIME-SE o executado, 

através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com a avaliação do 

bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na 

posse do executado; 8. Caso contrário, constatando-se infrutífera a 

pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique bens de propriedade do executado passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 

53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009149-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SPERANDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

certificado nos autos. Nesta esteira, considerando que a parte Autora 

quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMBROWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIR POLONIATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011387-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 
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Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA - EPP, em desfavor de MARCELO 

SOARES, em que o autor objetiva o recebimento do débito representado 

pelo contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Observa-se 

do AR juntado em mov. dos autos, que, apesar de devidamente citada e 

intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportados à mov. n.º, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela parte 

Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante 

de R$ 4.535,54 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 406 do C.C.). 

Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005964-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAVALCANTE GOMES FRANGUELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base no consumo do autor restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Não consta nos autos documentos capazes de aferir que ao 

consumidor foi oportunizado participar do procedimento que deu azo a 

emissão da fatura litigada, nem mesmo, comprovação de que o mesmo tem 

responsabilidade por tal aumento exacerbado em sua fatura. Logo, tenho 

que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura discutida 

nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não se 

coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os parâmetros 

utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que a fatura 

por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente cobrança excessiva, sem sequer 

oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA 

a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos 

versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente 

do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO 

DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO 

DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o 

individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em 
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sua vida particular. No entanto, há situações que representam apenas 

dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver 

em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano 

moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Correia Pinto, 

undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. 

Os danos morais estão relacionados apenas às situações de efetiva 

violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o 

instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave abalo 

psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos inerentes à 

personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros incômodos 

decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de 

Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Não obstante a 

isso, insta salientar que o Requerente não houve suspensão de seu 

serviço de agua e, ainda, o autor não foi incluído no rol de cadastros de 

inadimplentes. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura emitida no 

valor de R$ 628,77, via de consequência DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 

55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se o requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR E KREISER LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

DISFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS ME em face de 

ALENCAR E KREISER LTDA MT, objetivando o recebimento do débito 

representado pelos documentos carreados nos autos. Observa-se dos 

autos que apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada 

não compareceu a audiência de conciliação, o que importa na presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela parte 

Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 

1.596,90 (hum mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos), 

corrigida monetariamente a partir do vencimento, e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 406 do C.C.). Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013473-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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

 

Vistos, etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA 

oposto por BANCO BRADESCO S.A em face de ROBERTO SARAIVA 

sustentando excesso de execução pela utilização de índice de correção 

diverso do estipulado em sentença e pela inaplicabilidade da multa do art. 

523, §1º, CPC. Garantiu o Juízo através do depósito no id nº 13024308. 

Instado a manifestar-se a parte Exequente, limitou-se a arguir que 

concordava com os valores depositados e pugnou pela expedição do 

alvará para levantamento. É o necessário, eis que dispensado do relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente a parte Impugante, 

BANCO BRADESCO S.A, aduz que houve a utilização do Fator CM quando 

deveria ter sido usado o IGP-M; contudo em sua própria manifestação esta 

reconhece que na sentença proferida no id nº 4454000 restou fixado 

como índice de correção monetária o INPC. Índice este, inclusive utilizado 
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pela própria parte Impugante na memória de cálculo ofertada no id nº 

11039660. Igualmente não comporta acolhimento a tese de excesso de 

execução uma vez que entre a data do cálculo elaborado pela parte 

Impugnante, 04.09.2017 (id nº 11039660) e a data do depósito voluntário 

da condenação, 11.10.2017, (id nº 11039667), houve o transcurso de 

lapso temporal superior à 1 (um) mês e que implicaria na defasagem 

daqueles cálculos. Contudo, lhe assiste parcial razão quanto à 

inaplicabilidade, neste momento da multa estipulada no art. 523, §1º, CPC, 

pois, apesar de parcial houve o adimplemento voluntário da obrigação. Tal 

multa somente incidirá após devidamente intimada a parte deixar 

transcorrer o prazo sem adimplemento do débito. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA para afastar neste momento a incidência da multa do art. 

523, §1º, CPC. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente nos autos memória de cálculo atualizada do saldo 

remanescente já descontado o valor depositado e incontroverso (id nº 

11039667). Após, INTIME-SE a parte Executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos 

adimplindo com o saldo remanescente, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 

EXPEÇA-SE o ALVARÁ para levantamento do valor incontroverso 

conforme deferido no id nº 12522186. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008143-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO POLTRONIERI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, ou seja, não 

manifestou-se sobre a correspondência devolvida com a negativa de 

citação/intimação do Réu. Nesta esteira, considerando que a parte Autora 

quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007719-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Verifico que a 

lide versa sobre o tempo em que a parte permaneceu dentro da agencia 

bancária da reclamada, em fila, aguardando o atendimento. In casu, 

verifico que a reclamante comprovou ter comparecido na agência 

bancária, aguardando na fila de espera para atendimento pelos 

funcionários do reclamado, por mais de 4 horas, conforme documentos 

acostados à inicial. Registre-se que tais documentos são suficientes para 

demonstrar o tempo de espera enfrentado pelo reclamante, especialmente 

porque é incontroverso nos autos que a senha apresentada pelo 

reclamante foi fornecida pelo reclamado. Ademais, caberia ao reclamado 

adotar os procedimentos devidos quando da disponibilização da senha 

aos usuários dos seus serviços, a fim de evitar eventual fraude na 

comprovação do tempo de espera na fila. Diante disso, houve desrespeito 

ao que determina a Lei Municipal n.° 680/2002, que, em seu artigo 1°, 

prescreve que os estabelecimentos bancários que operem no município de 

Sinop são obrigados a atender os usuários no prazo máximo de 15 

minutos, nos dias normais, e de 30 minutos nos dias de maior movimento, 

como véspera e após feriados prolongados, dias de pagamento de 

funcionários públicos etc. Por outro lado, embora a espera por 

atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação 

municipal e/ou estadual, por si só, não gera danos morais, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, existem situações que 

ultrapassam o mero dissabor, como no caso sub judice, em que o 

reclamante aguardou durante bastante tempo para ser atendido, quando 

não tinha nada a ser resolvido. Com efeito, incumbe aos bancos, enquanto 

prestadores de serviço, tomar as providências necessárias ao bom 

atendimento aos usuários, disponibilizando funcionários e estrutura 

suficiente para atenderem a demanda. Não o fazendo, devem arcar com 

as consequências, notadamente no que se refere a eventual prejuízo 

(ainda que moral) sofrido pelo usuário de seus serviços. A propósito: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA 

HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. 

INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA. 

PADECIMENTO MORAL, CONTUDO, EXPRESSAMENTE ASSINALADO PELA 

SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO, CONSTITUINDO FUNDAMENTO FÁTICO 

INALTERÁVEL POR ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). INDENIZAÇÃO DE R$ 

3.000,00, CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 

54/STJ). 1.- A espera por atendimento em fila de banco quando excessiva 

ou associada a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como 

provocadora de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral. 2.- 

A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. 3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo 

Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o 

julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 4.- Mantém-se, por razoável, o valor 

de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde 

a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do 

banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de 

menor monta, ante aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial 

improvido.” (STJ, REsp 1218497/MT, T3-Terceira Turma, Relator: Min. 

Sidnei Neneti, Data Julgamento: 11/09/2012, Publicação DJe: 17/06/2012) 

grifos nossos Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do E. 

Supremo Tribunal Federal, com fito de restar rechaçada as alegadas 

questões de inconstitucionalidade: DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE 

ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. 

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE 

LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA 

SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ( STF - RE 

610221 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, 

DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 

PP-01137 ) grifo nosso CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE TEMPO MÁXIMO 

DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. REPERCUSSÃO GERAL. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, (REL. MIN. ELLEN GRACIE, 

TEMA 272). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - 

RE: 559650 MT , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014, undefined) grifo nosso 

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, é de se levar em conta as 

peculiaridades do caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como não 

pode servir de estímulo ao autor do ilícito. Destarte, considerando que o 

reclamado é uma grande instituição bancária, bem como o tempo que o 

reclamante permaneceu em espera, aguardando o atendimento, tenho que 

o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra justo e 

razoável para reparar o dano. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido autoral, para o fim de condenar a parte requerida a 

pagar para a parte autora, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a 

partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ (“A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 
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arbitramento.”). Sem condenação ao pagamento de custas/despesas 

processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, 

c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, não havendo requerimento do 

interessado em 06 (seis) meses, realizem-se as baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010635-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INALDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008313-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 13182285) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 14426349) que pugnou apenas pela expedição de 
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alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Ante o trânsito em 

julgado certificado no id nº 17103495, EXPEÇA-SE em favor da parte 

Exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da importância de 

R$ 6.939,91 (id nº 13182285) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 14426349. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos e cópia de gravação de áudio, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDOI LORENCO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ZAQUEU JOSE DA SILVA 71720170215 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE INACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILAMAR ADILIO SCHMITTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ANDRE INACIO DA SILVA NETO, em face de ADILAMAR ADILIO 

SCHMITTZ, objetivando o recebimento dos valores descritos nos boletos 

carreadas aos autos. Observa-se que, apesar de devidamente citada e 

intimada, a parte Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, o 

que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.840,00 (três mil, 

oitocentos e quarenta reais), corrigida monetariamente e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007657-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDIVALDO VIEIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a DEMANDA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013168-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por, 

objetivando o recebimento do débito representado pelos documentos 

carreados nos autos. Observa-se que o Requerido não apresenta 

contestação. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela 

parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 

2.067,00 (dois mil e sessenta e sete reais), corrigida monetariamente a 

partir do vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação válida (artigo 406 do C.C.). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008573-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 
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indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta contrato assinado e faturas 

emitidas em nome da Autora, além de telas com registros de pagamentos 

pretéritos e informações pessoais que comprovam a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório (artigo 373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação 

apresentada pela Autora é frágil, genérica e pouco elucidativa, 

mostrando-se insuficiente a combater as provas trazidas pela Ré. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, nos 

termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005491-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FANUEL ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 
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diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCDEENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de 

consumo, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012226-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012302-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CAPITULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Ademais, o 

Requerido apresentou documentos que comprovam a notificação do 

devedor acerca da cessão de crédito noticiada. A impugnação da Autora, 

por outro lado, é por demais genérica e não afasta as provas constituídas. 

Inobstante, ainda que não assim não fosse, nosso Superior Tribunal de 

Justiça recentemente manifestou-se aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004452-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH DA SILVA MORENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. NILSO ANTONIO SOARES, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de MARGARETH DA SILVA 

MORENO, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é credor do(s) 

título(s) anexo aos autos. É a síntese do Essencial, até mesmo porque em 

sede de Juizado o relatório é dispensado (art. 38 da Lei n.º 9.099/95) 

Fundamento. Decido. Antes de adentrar no mérito, é dado ao juiz conhecer 

de ofício questões preliminares e prejudiciais de mérito, a exemplo da 

prescrição, independentemente de alegação das partes. Ademais, a parte 

Requerida aponta a prescrição. Em detida análise do processo, verifico 

que a pretensão do autor se encontra prescrita. Senão vejamos. É cediço 

que o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumentos públicos ou particulares é de 05 anos, prazo 

previsto no artigo 206, inciso I, parágrafo 5º do Código Civil. No caso de 

cheque, aludido prazo começa a ser contado no dia seguinte à data 

lançada no espaço próprio para isso no documento. No caso em questão, 

o credor promoveu a presente ação em 24/04/2018, e o cheque fora 

emitido entre 2011 / 2012, ou seja, após o decurso do prazo prescricional. 

Diante do exposto, PRONUNCIO a prescrição sobre o direito de ingresso 

da presente ação e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito com fundamento no art. 487, II, do novo CPC. 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. P.I.C. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON DE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” "In casu", como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Não vislumbro a 

ocorrência de má fé processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a 

lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta telas do seu sistema interno com registros e 

informações comprovando que havia um dos boletos em aberto sendo que 

houve sua quitação somente após um ano de seu vencimento. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Insta salientar que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 
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STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007895-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007895-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA BEATRIZ NUNES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de ID. 15436672. 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. Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes 

na Conta Única do tribunal, isto em favor da 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, 15 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto á cobranças indevidas de 

faturas de cartão de crédito o qual o requerente não solicitou, não 

desbloqueou e não utilizou. Requer seja declarada indevida as cobranças 

bem como seja o Requerido condenada em danos morais. Em contestação 

o Requerido alega que o Requerente nunca lhe procurou para solucionar a 

questão. E entende indevida a condenação em danos morais. Por não 

haver arguição de preliminares, PASSO AO JULGAMENTO MERITÓRIO. In 

casu, a Requerida não nega ter encaminhado o cartão de crédito sem 

solicitação, nem que as cobranças são indevidas, portanto com relação à 

cobrança indevida resta incontroverso. O ponto a se discutir é em relação 

à existência de dano moral pela conduta ilícita praticada. Cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. O referido diploma é claro no 

sentido de que: “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: [...] enviar ou entregar ao consumidor,sem 

solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, artigo 

39, inciso III, do CDC. De outro norte, caso sejam remetidos produtos ou 

fornecidos serviços sem que haja solicitação do consumidor, não existe 

obrigação de pagamento já que, conforme a regra do parágrafo único do 

citado dispositivo legal, tal fato equipara-se às amostras grátis. Quanto à 

matéria de envio de cartão de crédito sem solicitação prévia, já se 

encontra consolidada como prática comercial abusiva, que enseja dano 

moral. O c. STJ já sedimentou que o envio de cartão de crédito, ainda que 

bloqueado, sem pedido pretérito e expresso do consumidor, caracteriza 

prática comercial abusiva, violando frontalmente o disposto no art. 39, III, 

do CDC (STJ REsp 1199117/SP). Entendimento este inclusive sumulado: 

Súmula 532/STJ.- Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de 

crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se 

ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Assim, 

por aplicação da referida norma, tem-se que a instituição financeira não 

poderia ter enviado o cartão de crédito sem a respectiva solicitação, e 

muito menos encaminhado faturas de compras que não existiram, já que o 

cartão se quer foi liberado. Caracterizado o ato ilícito indenizável, 

responde a instituição bancária de forma objetiva pela falha na prestação 

de serviços. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a 

outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas 

infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme 

prescreve o art. 5º, X, da CF: Art. 5º (...)X – são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

Sendo assim, a instituição bancária Requerida, deve responder pelo dano 

moral que causou a como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos 

incômodos decorrentes das cobranças indevidas realizadas por meio das 

faturas encaminhadas mensalmente. A fixação do valor da compensação 

por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, com observância as condições econômicas das partes 

envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a 

produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos 

desconfortos causados. Destarte, considerando todas as circunstâncias 

que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), se não consegue reverter à situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para 

DECLARAR INEXISTÊNCIA de reação jurídica entre as partes e DECLARAR 

INEXISTÊNCIA dos débitos relativos ao Cartão de Crédito nº 

6504.8599.8822.1674, DETERMINAR que a Requerida cesse qualquer 

cobrança relativa ao referido cartão, e por fim, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da data do evento danoso. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ELDI PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

NOVA CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA voluntário na qual a parte Executada 

efetuou o depósito judicial do débito (id nº 13129478), seguido da 

concordância da parte Exequente (id nº 13543283) que pugnou apenas 

pela expedição de alvará. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, os 

competentes ALVARÁS para levantamento das importâncias respectivas 

importâncias de R$ 5.652,10 (id nº 13129510) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 13543283. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ALVES FONCECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada efetuou o 

depósito judicial do débito (id nº 16967123) seguido de manifestação da 

parte Exequente (id nº 17054263) que pugnou pela expedição de alvará e 

extinção do feito. Diante do exposto, ante a satisfação do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 13.798,55 

(id nº 16967123) observando-se os dados bancários informados no id nº 

17054263. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007859-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos, as partes 

pactuaram acordo (Id 15405725) e requerem sua homologação para por 

fim ao processo. Analisando o pacto celebrado verifico que esta em 

consonância com a legislação pertinente. Isto posto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado; DETERMINO a suspensão dos autos até a quitação 

integral do acordo; DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do disposto no art. 55 da lei 9099/95. Decorrido 

prazo legal arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se, 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta contrato assinado e faturas 

em nome do Autor e, ainda, telas de seu sistema que demonstram histórico 

de contas pagas e registro de dados pessoais que comprovam a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório (artigo 373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação 

apresentada pela parte Autora não é capaz de afastar as provas trazidas 

pela Ré. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 
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RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

outra lado, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a 

parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 

335,38 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005423-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO A LIMINAR proferida em favor do 

Autor. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006298-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP, em face de BELE MECANICA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, objetivando o recebimento do débito representado 

pelo contrato particular de prestação de serviços anexado aos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

motivado e levando-se em consideração a prova documental carreada aos 

autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar à 

parte autora a quantia descrita na cártula que embasa a presente ação, no 

montante de R$ 4.771,85 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Verbera o autor que contratou um plano de celular móvel, no 

valor de R$112,99, contudo, a requerida passou a cobrar serviços extras 

que não foram contratados e nem utilizados pelo autor, vindo a negativar 

seus dados, por débito que sustenta indevido. No início da demanda foi 

deferida medida liminar para exclusão do nome do Autor dos cadastros de 

proteção ao crédito. A reclamada, por ocasião da defesa, apontou a 

existência de relação jurídica entre as partes e legalidade das cobranças, 

sem detalhar, contudo, a origem dos débitos impugnados. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova o valor 

mensal das faturas, girando em torno do valor contratado e os respectivos 

comprovantes de pagamento. A Requerida, por sua vez, deixou de 

apresentar o detalhamento do débito negativado, sendo imperiosa a 

decretação de sua inexistência. Assim, acolho o pedido do Autor para 

declarar inexistente o débito discutido, no valor de R$ 1.196,56 (um mil, 

cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). No que tange 

aos alegados danos morais, entendo que a falha na prestação dos 

serviços com a negativação indevida do nome do Autor, constitui abuso 

de direito, superando ao mero transtorno. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

se não consegue reverter à situação da parte autora ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação para confirmar os efeitos da liminar, DECLARANDO 

INEXISTENTE O DÉBITO e, ainda, para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e, via de 

conseqüência, 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013909-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Verbera o autor após o cancelamento do plano de telefonia 

móvel da Requerida por má prestação do serviço, continuou recebendo 

faturas, sendo negativado indevidamente no valor de R$ 586,87 

(quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos). No início da 

demanda foi deferida medida liminar para exclusão do nome do Autor dos 

cadastros de proteção ao crédito. A reclamada, por ocasião da defesa, 

apontou a existência de relação jurídica entre as partes e legalidade das 

cobranças, sem detalhar, contudo, a legitimidade dos débitos impugnados. 

Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cabe ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de protocolo o pedido de cancelamento do serviço, bem como, a 

reclamação junto ao PROCON para afastar as cobranças. A Requerida, 

por sua vez, deixou de comprovar a legitimidade do débito guerreado, 

sendo imperiosa a decretação de sua inexistência. Assim, acolho o pedido 

do Autor para declarar inexistente o débito discutido, no valor de R$ 

586,87 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos). No 

que tange aos alegados danos morais, entendo que a falha na prestação 

dos serviços com a negativação indevida do nome do Autor, constitui 

abuso de direito, superando ao mero transtorno. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter à situação da parte autora ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação para confirmar os efeitos da liminar, DECLARANDO 

INEXISTENTE O DÉBITO e, ainda, para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 
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acrescido de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e, via de 

conseqüência, 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005965-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

proposta por AÇOLUCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, em 

face de ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA, objetivando o recebimento do 

débito representado pelos cheque(s) e documentos inclusos nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos 

reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida 

de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título para 

pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, 

deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005924-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam 

acordo para pôr fim a demanda, bem como, constato que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme documentos de id. 15863474. “Ex 

positis”, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 487, III, do Novo 

Código de Processo Civil e DECLARO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004347-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo que ficou por 2h54min aguardando atendimento 

bancário na agência requerida. Na defesa apresentada pela Reclamada, 

sustenta a ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação 

e, no mérito, a inexistência do dever de indenizar. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente 

do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. Inobstante, tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante 

de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, 

portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de 

um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de 

pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da inversão do ônus 

da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do 

consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma 

demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. 

"In casu", entendo que era incumbência da Autora comprovar quais os 

serviços buscou na agência Reclamada, a fim de demonstrar o nexo 

causal e até mesmo a legitimidade ativa para demanda, uma vez que a 

senha apresentada, por si só, não comprova a relação jurídica capaz de 

ensejar indenização em razão da suposta falha na prestação do serviço. 

Logo, não há que se falar em indenização, uma vez que não restaram 

comprovados os fatos constitutivos do direito da autora. "Ex Positis", 

JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por 
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consectário jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012576-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012608-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009332-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDIR DE SOUZA NOBRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011237-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JULIANO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 
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julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013769-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012241-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008812-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE CRISTINA SANTOS SARAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às suposta cobrança indevida 

inserida pela Requerida em sua fatura telefônica. Aduz que as faturas 

vinham num valor fixo mensal, menor que cem reais, sendo que de 

maneira inesperada e totalmente inexplicável recebeu a cobrança no valor 

de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), referente ao mês de 
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fevereiro/2018. A reclamada aponta que os valores são devidos, no 

entanto, não apresenta o detalhamento dos débitos. Cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Ademais, veja-se que, em se tratando de relação 

de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou a cobrança efetivada, bem como, que foi promovida 

pela reclamada. De outra banda, cumpria à reclamada o ônus da prova 

acerca da licitude na cobrança. Nesse ponto, não houve comprovação da 

prestação dos serviços que justificassem o aumento exorbitante na fatura 

do mês 02/2018. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. No que tange ao cabimento 

da repetição do indébito, entendo que estão presentes os requisitos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser restituído em dobro o 

montante de R$ 621,42 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois 

centavos), indevidamente descontados da conta do Autor. Explico como 

cheguei no referido valor: É incontroverso que os serviços foram 

prestados no mês 02/2018, sendo discutido, apenas, o montante devido. 

Assim, considerando que a Ré não apresentou o valor, fiz uma média com 

os "últimos" seis meses apresentados pelo Autor, chegando ao montante 

de R$ 68,70, que deverá ser considerado no cálculo para evitar o 

"enriquecimento sem causa" da consumidora. Com relação aos danos 

morais, tenho que a situação vivenciada não é capaz de atingir direitos da 

personalidade. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a 

integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, 

humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No 

escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

requerida à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, qual 

seja, R$ 621,42 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois 

centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] O 

Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade 

de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013762-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PATRICK MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013526-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

COMERCIAL MADEWALKER LTDA EPP, em face de BENEDITO FERREIRA 

PORTO, objetivando o recebimento do débito representado pelos cheques 

inclusos nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 900,00 

(novecentos reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título 

e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título 

para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002202-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA GONCALVES (REQUERENTE)

ELENILSON SILVA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado relatório com fulcro no art. 38 da lei 9099/95. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por ELENILSON SILVA DE TOLEDO e MARCIA REGINA 

GONÇALVES em face de HDI SEGUROS S.A e SEGURALTA OESTE 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Insurgem-se os requerentes quanto à 

negativa de cobertura da seguradora com relação ao veículo que sofreu 

avarias devido a um acidente de trânsito. Requer a restituição dos valores 

pagos e indenização em danos morais. A primeira Requerida suscita 

preliminar de incompetência do juizado especial em virtude da necessidade 

de perícia técnica. No mérito alegam que a negativa de cobertura deu-se 

em razão dos danos não possuírem nexo causal com o acidente, mas sim 

falta de manutenção. A segunda Requerida alega ilegitimidade passiva em 

virtude de ser meramente intermediadora da contratação, não possuindo 

responsabilidades sobre os fatos. Alega ainda Prescrição em virtude do 

prazo anual previsto no art. 206 §1º, II “b”. Analisando os autos entendo 

que assiste razão a segunda Requerida quanto à prescrição, já que os 

Requerentes tomaram ciência da negativa da seguradora em 15.09.2016 

(data do recebimento da carta de recusa, conforme ID 14185453), e 

somente em 22.03.2018, um ano e três meses depois, foi proposta a 

presente demanda. O art. 206 §1º, II “b” dispõe que prescreve em um ano 

a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, 

contado o prazo da ciência do fato gerador. A jurisprudência do STJ tem 

pacificado o entendimento que nos casos em que se discute 

inadimplemento contratual o prazo prescricional é o anual previsto no 

código Civil; já nos casos em que há defeito no produto, ou seja, quando a 

deficiente prestação do serviço capaz de gerar danos ao consumidor, é 

que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto do CDC. No caso dos 

autos a controvérsia se trata de suposto descumprimento de obrigação 

contratual e discussão sobre os limites da apólice que devem ser 

respeitados, ensejando, portanto, a prescrição ânua. Vejamos: CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE 

VEÍCULO.AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. 

DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. PRECEDENTES. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02, a ação de 

indenização fundada em contrato de seguro de veículo contra a 

seguradora prescreve em um ano e o termo inicial deve ser contado a 

partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória, somente 

ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e 

a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 

Precedentes. 2. No caso, o Juízo de origem reconheceu a prescrição 

porque o segurado propôs ação de cobrança quando já transcorrido 

período superior a um ano da recusa da seguradora. 3. As disposições do 

NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, 

são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1493127/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUATERMO 

INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA 

SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA 

CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo 

prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando 

pagamento de indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na 

data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez 

(Súmulas 101 e 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação 

da invalidez à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do 

pagamento da indenização. 2. O pedido de pagamento de indenização à 

seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado 
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tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). (...)” 

(AgInt no AREsp 338.354/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTATURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 13/02/2017). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. (...) 2. O prazo prescricional decorrente de contrato de 

seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco 

do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual 

comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da 

recusa do pagamento da indenização. 3. O pedido de pagamento de 

indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até 

que o segurado tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 

229/STJ). Não há interrupção, mas suspensão do prazo. 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015) 

O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, através da 

Súmula 229, é de que “O pedido do pagamento de indenização à 

seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha 

ciência da decisão”. Portanto, cabe à seguradora a prova de fato extintivo 

do direito do autor, no sentido de que a ciência da decisão de 

indeferimento do pedido administrativo se deu no prazo indicado. No caso 

dos autos, restou devidamente comprovado que os Requerentes tomaram 

ciência da negativa através da carta de recusa no dia 15.09.2016, 

conforme AR. (ID14185453). Por outro lado, a demanda foi proposta 

apenas em 22.03.2018, ultrapassado o prazo anual previsto. Restando 

inevitavelmente caracterizado o instituto da prescrição. Razão pela qual 

deixo de apreciar o mérito, eis que a prescrição Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

prescrição com fulcro no art. 206 §1º, II “b” do Código de Processo Civil. 

Via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004468-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010084-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NASSIMBENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011225-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA MUNHOZ (REQUERENTE)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALDAS TEMPORADA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILIAN CEZAR IGNACIO OAB - GO35912 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro na disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida “in casu”, a teor do disposto no art. 355, do Código de 

Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de 

provas em audiência. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se DE 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmam os Autores que 

contrataram um apartamento no HOTEL LACQUA DI ROMA IV, entretanto, 

ao chegarem no respectivo hotel e efetuarem o restante do pagamento 

foram informados que o apartamento que haviam reservado não estava 

mais disponível. Alegam que após 06 horas de espera foram informados 

que seria disponibilizado outro apartamento, entretanto, substancialmente 

inferior ao que haviam locado. Requerem então, em razão do acontecido, 

indenização de cunho moral. A conciliação restou infrutífera, conforme se 

depreende da ata de audiência. A reclamada apresentou contestação, 

alegando que que tal empresa, não realiza locações na modalidade hotel 

ou venda de pacote turístico, somente intermedia a Locação de Imóvel 

para temporada. Por fim, alega a inexistência de dano moral e pugna pela 

total improcedência dos pedidos. É a síntese do necessário. 

PRELIMINARES A preliminar de Incompetência do Juízo suscitada pela 

Requerida por se tratar de suposta locação de imóvel não prospera, pois, 

ao analisar as provas dos autos nota-se que na contratação dos serviços 
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a Requerida sempre se denominava como ‘Caldas Temporada’, empresa 

que atua no ramo de prestação de serviços de hospedagem, sendo, 

portanto, notória a relação de consumo. Na mesma esteira, tenho que a 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva não prospera pelos motivos acima 

aduzidos, pois, compulsando os autos nota-se que os documentos da 

relação negocial e até mesmo o depósito de pagamento fora realizado 

para a conta da empresa CALDAS TEMPORADA PRESTADORA DE 

SERVICOS. Rejeito, pois, as preliminares suscitadas e, inexistindo demais 

questões pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. 

Inicialmente, ressalto a aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de consumo, deve a 

demandada ser objetivamente responsabi l izada ( isto é , 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa. O ônus do consumidor de 

demonstrar o nexo causal entre o fato (utilização dos serviços da 

reclamada) e o serviço defeituoso (alteração de apartamento em condição 

substancialmente inferior), a fim de que se possa aplicar a 

responsabilidade objetiva, restou devidamente comprovado nos autos. 

Vislumbra-se, no caso em tela, a caracterização do defeito na prestação 

do serviço que, por consequência, causou danos ao autor, por ser de 

responsabilidade da empresa cumprir com o contrato pactuado com o 

consumidor. A parte requerida, em sua contestação, sustenta que a não 

comprovação do pagamento deu ensejo ao cancelamento da reserva. 

Contudo, verifico que os Requerentes efetuaram o depósito para reservar 

a locação e, sendo o ônus da prova aplicado a essas hipóteses do 

prestador do serviço, se ele não comprovar suas alegações será 

responsabilizado, como ocorre no presente caso. As impugnações feitas 

pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe 

incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC. Nesta esteira, tenho 

como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Não restam dúvidas acerca do dano 

moral, pois os reclamantes se viram impedidos de usufruir o que 

efetivamente contrataram, sendo realizada a substituição sem aviso prévio 

e, ainda, em condições inferiores. Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina e da jurisprudência orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para a 

responsabilidade civil. Assim, não merece guarida a alegação da 

reclamada acerca da comprovação dos danos morais, conforme aresto do 

Superior Tribunal de Justiça: "A responsabilidade civil é objetiva nas 

relações de consumo decorrentes de prestação de serviço, conforme o 

art. 14, do CDC. Diante disso, para sua ocorrência, é necessária a 

demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade, já que o dano é 

considerado in re ipsa. Assim, provada a negligência do prestador de 

serviço, este deve ser responsabilizado". (REsp. nº 712708, Rel. Min. 

Carlos Alberto Direito , DJ. 28.10.2005 Restando comprovada a falha da 

empresa reclamada na prestação dos seus serviços, imperiosa se torna a 

condenação ao pagamento de indenização aos requerentes pelos danos 

morais suportados em razão dos fatos narrados nos autos, pelo que 

passo à análise do valor da indenização por dano moral fixado na 

sentença. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado 

no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma 

tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar 

para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal 

sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico 

no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de 

Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[2] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[3]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), se não consegue reverter a situação dos 

Requerentes ao “status quo ante”, pelo menos lhes proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a 

reclamada a pagar aos autores, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês, e de correção monetária, pelo INPC, ambos contados da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SIDNEI CORDEIRO (REQUERENTE)

VIVIANE DOS SANTOS AGUIAR CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007878-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENDY DANIELLA MARTIN DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS CAYO TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo, em síntese, que contratou 

os serviços da requerida, porém, ante a má prestação dos serviços, os 

mesmos foram cancelados. Sustenta que mesmo após o cancelamento a 

requerida emitiu faturas, vindo a negativar seu nome por suposto 

inadimplemento das cobranças. Requer-se então, a procedência da 

demanda, com declaração de inexistência dos débitos emitidos após o 

cancelamento do contrato, e ainda, indenização de cunho moral. A 

reclamada apresentou sua contestação alegando, não constar qualquer 

reclamação da autora em seu sistema referente aos débitos ora 

discutidos, e que os mesmos são devidos em razão de terem sido 

utilizados. Explica que em razão de não ter a autora adimplido as faturas, 

lícita a inscrição de seu nome no cadastro dos mal pagadores, não 

havendo qualquer ilícito em sua conduta. Por final, pugna pela 

improcedência da demanda. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência do autor na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo 

(fornecedor) pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor do autor. Além disso, a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; art. 6º, VI; 

art. 14 e art. 29, todos do CDC. Da análise dos autos, verifico que 

realmente não há dúvidas de que a ré tenha negativado o nome da autora 

no rol dos inadimplentes, restando, porém, esclarecer se tal foi ou não 

devida, verifico que a reclamada não impugnou os documentos e 

alegações da parte autora, limitando-se a aduzir a existência do débito 

litigado. Em que pese na contestação a ré ter alegado que o débito 

existente é devido e a negativação no SPC/Serasa por inadimplência é 

justa e lícita, percebe-se facilmente que são indevidos, vez que 

constituídos após a solicitação de cancelamento do contrato de prestação 

de serviço. À vista de tais fatos, não resta alternativa senão reconhecer a 

ilegalidade das faturas lançadas em nome da autora, isto porque, foram 

emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento. Nesse sentido tenho 

como devida a restituição em dobro referente ao pagamento efetuado das 

referidas faturas geradas após o seu cancelamento no importe de R$ 

530,49 (quinhentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). Também se 

mostra cabível o pedido de indenização por dano moral. Senão vejamos. É 

evidente que a conduta da requerida de inscrever o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito deu causa ao dano sofrido por ela em 

razão de ter seu crédito abalado. Frise-se, ainda, não há necessidade da 

efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo autor. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "(...) danos morais são lesões 

sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

a331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Posto isso, em razão da 

configuração dos requisitos ensejadores do dano moral e a comprovação 

da ilicitude das cobranças realizas pela ré, medida imperiosa a 
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condenação da requerida ao pagamento de indenização à autora em 

razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastro de proteção ao 

crédito. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser 

excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

INEXISTENTE OS DÉBITOS gerados após o cancelamento da linha, ou seja, 

as faturas que deram azo a inserção do Autor no rol dos inadimplentes; 

DETERMINAR a restituição em dobro dos valores pagos que perfazem a 

quantia total de R$ 1.060,98 (um mil e sessenta reais e noventa e oito 

centavos) incidindo correção monetária pelo INPC e aplicando-se juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, ambos até o efetivo 

pagamento; e CONDENAR a reclamada a pagar à autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, com incidência a partir da 

data desta sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data 

citação da requerida. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Fundamento e Decido Trata-se de AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO 

DE PARCELAS DE CONSÓRCIO E SEGURO DE PARCELA DE CONSÓRCIO 

proposta por MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI em face de ITAÚ 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em breve síntese, o Autor 

firmou contrato de consórcio com a Requerida, no entanto desistiu e 

requer a restituição imediata das parcelas pagas, uma vez que o contrato 

é de longa duração. Requer ainda restituição das parcelas pagas a título 

de seguro. A reclamada apresentou contestação, sustentando que os 

valores somente poderão ser devolvidos após o encerramento das 

atividades do grupo, pugnando pela improcedência da demanda. 

Inicialmente ressalto que o contrato por ora litigado fora firmado em 

16/06/2016 (id 13839892), ou seja, sob a égide da Lei n.º 11.795/08, o que 

respalda a tese do requerido, vez que, o feito é abrangido pelo aludido 

Diploma Legal. Nesse sentido, o artigo 22 da Lei n.º 11.795/08 assim 

dispõe: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito 

para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das 

parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 

30. § 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma 

prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. § 

2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata 

o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na 

forma do art. 30.“ “Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá 

direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo 

valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do 

bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, 

acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os 

recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na 

forma do art. 24,§ 1º”. Essa lei, aliás, está de acordo com o entendimento 

firmado pelo STJ, onde ficou estabelecido que a restituição das parcelas 

pagas não deve ser feita imediatamente, mas, sim, até o trigésimo dia após 

o encerramento do grupo de consórcio ou após o sorteio de seu nome. 

Oportunamente transcrevo o julgamento do E. STJ, in verbis: (...) 

CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. 

DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO POR 

MEIO DE SORTEIO. 1. É válida a relação jurídica consorcial estabelecida 

por meio de contrato cujos termos são suficientemente claros acerca do 

objeto contratado e das condições para a contemplação do consorciado. 

2. Configura indevida inovação a pretensão de revisão das cláusulas 

contratuais deduzida nas razões do recurso. 3. Nos contratos celebrados 

sob a égide da Lei 11.795/08 a devolução das parcelas pagas pelo 

consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, 

ou seja, por meio de contemplação por sorteio. (...) (STJ - Rcl: 5715 , 

Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Publicação: DJ 19/04/2011, 

undefined) (destaque nosso) O Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem se 

posicionado neste mesmo sentindo: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – CANCELAMENTO DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE 

COTAS DE CONSÓRCIO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – 

IMPOSSIBILIDADE – RESTITUÍÇÃO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS 

ADULTERADOS – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – POSSIBILIDADE 

– INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – TEORIA DO RISCO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 1. É devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante REsp 

1.119.300/RS, julgado nos moldes da Lei de Recurso Repetitivos. 2. “A 

Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento submetido ao 

procedimento do art. 543-C do CPC (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011), 

firmou entendimento de que as instituições bancárias respondem 

objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo 

regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 

238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 

07/03/2013 - DJe 13/03/2013). 3. O valor da indenização deve ser 

arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 

(Ap 36097/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) 

Deste modo, não há que se falar na restituição imediata da quantia, mas, 

sim, dentro do prazo de 30 dias a contar do término do consórcio. Em 

relação ao seguro, é cabível sua cobrança, uma vez que, independente do 

número de parcelas pagas, tem-se que utilizou dos serviços propostos, 

não devendo haver restituição do valor referente ao pagamento do 

seguro. Neste sentindo: APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA 

DE PARTICIPANTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E 

SEGURO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – 

COBRANÇA EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – CABIMENTO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Administradora de consórcio pode 

reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de taxa de 

administração, taxa de adesão e prêmio de seguro. A multa contratual 

estabelecida em favor do grupo de consórcio é devida, pois equivale à 

prefixação das perdas e danos por eventual descumprimento de 

obrigações pelo consorciado desistente. (Ap 35606/2018, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na 

inicial, para condenar a requerida a restituir as parcelas pagas pelo 

requerente, referentes ao contrato de consórcio, até sessenta dias do 

término do mesmo, devidamente descontadas de taxas de administração e 

seguro no patamar estipulado no contratado. Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006448-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

CREDBOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO REFINANCIADO C/C 

COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HUMBERTO JOSÉ DE SOUSA em face 

de BANCO PANAMERICANO S/A. e CREDBOM. Em suma, alega o Autor 

que assinou dois contratos de crédito consignado com a primeira 

Requerida. O primeiro no valor de R$ 6.488,14 (seis mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e quatorze centavos) dividido em 58 parcelas mensais 

no valor R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos) com início 

em 07/01/2014 e término em 07/10/2018. E o segundo no valor de R$ 

2.552,63, em 72 parcelas de R$ 77,60, com início em 07/04/2017 e término 

em 07/03/2023. A Requerida lhe ofereceu um refinanciamento no valor de 

R$ 1.805,99 (um mil oitocentos e cinco reais e noventa e nove centavos) 

ficando o valor disponível para saque. No entanto o Autor informou que 

não tinha interesse e não aceitou. Ocorre que em seu extrato do INSS 

foram acrescidas parcelas, passando o termo final do primeiro de 

07/10/2018 para 04/2020. Requer seja declarada cobrança indevida, 

restituição dos valores cobrados além do contratado e condenação em 

danos morais. Por seu turno a Primeira Requerida alega incompetência do 

juizado em virtude da complexidade da causa e ausência do interesse de 

agir pela perda do objeto, sob fundamento de que a operação de 

refinanciamento foi cancelada desde 30.06.2015. Por fim requer a 

condenação do Autor por litigância de má fé. A segunda Requerida apesar 

de citada não apresentou defesa, razão pela qual declaro sua revelia. 

Quanto a preliminar ventilada, entendo que a demanda não apresenta 

maiores complexidades, tão pouco necessita de prova pericial. Sendo 

assim a preliminar não merece ser acolhida, vez que as provas juntadas 

bastam para possibilitar julgamento do feito. Já a preliminar de ausência de 

interesse de agir se confunde com o mérito e será julgado conjuntamente. 

Resta incontroverso nos autos que o Autor não contratou o 

Refinanciamento e não utilizou o valor para saque disponibilizado em sua 

conta, tendo o valor sido estornado. O Requerido reconhece tal fato e 

demonstra que o status da operação consta estornado. No entanto, pelo 

extrato do INSS o financiamento foi prorrogado para 04/2020, o que 

justifica a preocupação do Requerente e consequente ajuizamento da 

presente demanda, não havendo que se falar em litigância de má-fé. 

Sendo assim, confirmo a antecipação de tutela e para considerar indevida 

qualquer cobraça após 07/10/2018 com relação ao contrato 

303453600-9-01. E após 03/2023 com relação ao contrato 

314403141-003. Devendo a Requerida informar ao INSS e solicitar o 

cancelamento do refinanciamento e o encerramento do contrato 

303453600-9-0 em 07/10/2018. Quanto aos danos morais e materiais 

entendo indevido, eis que apesar de constar no extrato do INSS a 

previsão encerramento do contrato apenas em 2020 não houve a efetiva 

cobrança indevida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para DETERMINAR a 

obrigação solidária das Requeridas para que informe ao INSS o 

cancelamento da operação e se abstenha de efetivar cobranças além das 

pactuadas (financiamento feito em 2013, com término em 10/2018, no valor 

de R$203,40 contrato nº 302453600-9 e em 2017, com término em 

03/2023, no valor de R$ 77,60 contrato nº 314403141-0). E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012523-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELYN NAIANA GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012523-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: A.C.M. COMERCIO E 

SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: SUELYN 

NAIANA GIACOMELLI Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido. Compulsando os autos, verifico que o 

Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013542-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VIANA LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SAQUETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA SAQUETTI OAB - MT12936/O (ADVOGADO(A))

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACGVEYVER SANTOS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e, ainda, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil tendo em vista o seu cumprimento. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHANNY SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida indevida, 

pugnando, assim, pela indenização por danos morais em razão da 

negativação indevida. Compulsando os autos verifica-se que a empresa 

requerida não acostou nos autos qualquer documento que comprove que 

a Requerente se encontra com débitos pendentes, aduz que a dívida 

refere-se a utilização do cartão. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido 

para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida visto que 

realizada após já ter efetuado o pagamento da referida fatura, fazendo 

jus, portanto, exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. No que 

tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre 

na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes 

da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela fundamentação 

acima delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR inexistentes os débitos 

discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTONIO ERNST & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

JEFFERSON DE PAULA ERNST OAB - 024.349.191-38 (REPRESENTANTE)

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

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Alega a parte autora que 

em 11/05/2016 contratou os serviços da empresa ré, e que em 15/05/2017 

foi surpreendido com uma cobrança indevida em sua fatura que veio com 

o valor R$ 3.233,07 e outra de R$ 2.936,07, e que após a data da 

cobrança indevida, a requerente cessou a utilização dos serviços da 

empresa ré. Desta forma, ajuizou a presente demanda requerendo em 

sede de liminar, a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, a declaração de inexistência dos débitos de 15/05/2017 nos 

valores de R$ 3.233,07 e R$ 2.936,07, além de indenização por danos 

morais. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido em razão 

da utilização de serviços excedentes ao plano contratado e, ainda, que 

não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora cobrada por meio de 

faturas excessivamente onerosas por suposto uso excedente de seu 

plano com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se as faturas são devidas, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial, as faturas bem como o contrato realizado com a Ré. 

Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência de um uso de 

serviço excedente motivo das referidas faturas. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante de tal uso em excesso, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Verifico ainda 

que nas faturas que a própria Requerida colaciona em sede de 

contestação os valores excedentes das faturas são R$44,00, R$2,98, por 

exemplo. Desse modo, não é plausível e nem se coaduna com a realizada 

a cobrança de valores excedentes no importe de R$ 3.233,07 e de R$ 

2.936,07. Assim, limitar-se a informar a existência de possível uso 

excedente deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar, 

incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras 

palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem 

afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um 

fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida as faturas discutidas nos 

autos, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. 

Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito 
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praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não 

carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

cobrança desproporcional de serviços não utilizados pela parte Autora, 

não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, 

por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da condenação por 

dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE as faturas nos valores de R$ 3.233.07 

(três mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos) e R$ 2.936,07 

(dois mil, novecentos e trinta e seis reais e sete centavos), bem como, 

para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SIQUEIRA CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011355-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E 

DEMAIS ENCARGOS, objetivando o recebimento do débito representado 

pelos documentos carreados nos autos. Observa-se que o Requerido não 

comparece em audiência de conciliação mesmo devidamente 

citado/intimado. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela 

parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos do referido contrato de locação e seus 

encargos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. DIANTE 

DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte Reclamada a 

pagar à parte Autora o montante de R$ 1.540,64 (mil quinhentos e 

quarenta reais e sessenta e quatro centavos), corrigida monetariamente a 

partir do vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação válida (artigo 406 do C.C.), DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006793-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER WILSON RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de pedido de obrigação de fazer de restituição de 
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valores referente a aquisição de produto pago e não entregue, bem como 

de indenização pelos danos morais decorrentes desse fato. De outra 

banda a requerida alega que procedeu com o estorno dos valores ao 

autor, alegando a inexistência de ato ilícito que enseja a condenação da 

mesma. Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada 

para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, 

que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. No caso dos autos, não existem elementos que revelem a 

inverossimilhança das alegações do reclamante, notadamente porque os 

documentos apresentados com a inicial demonstram a existência da 

relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do 

produto descrito na inicial, conforme cópias de e-mails e de fatura de 

cartão de crédito juntados pelo reclamante bem como pela nota fiscal. 

Outrossim, no caso vertente, tenho como incontroverso que o produto 

adquirido na internet não foi entregue, isto porque, nos termos do artigo 

374, inciso II, do CPC, a requerente narrou tal fato em sua inicial, e a 

requerida em sua contestação confirmou que realmente não houve a 

entrega da mercadoria. Diante disso e levando em conta que a reclamada 

não produziu qualquer prova em juízo, merece guarida o pedido do 

reclamante para reembolso do montante cobrado pela mercadoria 

devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. Por derradeiro, anoto 

que não merece prosperar a tese da requerida, a qual aduz ter devolvido 

os valores ao Requerente, isto porque, a requerida sequer demonstra o 

aludido estorno, não há nos autos qualquer documento hábil a embasar 

suas alegações, nem mesmo a tela comprovando a operação realizada. 

Por tais fatos, e ante o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, tenho 

como imperioso o acolhimento dos pedidos autorais. Nesta senda, o dano 

moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que 

restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de 

outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, restando provada a não entrega do produto e a não 

restituição do valor pago pelo mesmo, não restam dúvidas de que tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. 

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR 

a reclamada a restituir o valor do produto pago e não entregue, 

perfazendo a quantia de R$ 1.734,91 (mil reais setecentos e trinta e quatro 

reais e noventa e um centavos), incidindo correção monetária pelo INPC e 

aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação, ambos até o efetivo pagamento e, ainda, condenar a Requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ).. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

realizem-se as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os 

autos. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, não havendo requerimento da interessada em 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Conheço diretamente da matéria discutida 

in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas 

em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das 

consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

face BANCO DO BRASIL S/A, sob a alegação, em síntese, de que a 

reclamante se dirigiu até a agência do banco reclamado e permaneceu na 

fila sem ser atendida durante 1 hora e 59 minutos. Outrossim, aduz que a 

instituição financeira ré infringiu a lei municipal nº. 680/2002, a qual prevê 

a permanência de no máximo 15 minutos na fila de espera para ser 

atendido no caixa. O banco reclamado apresentou contestação aduzindo, 

em resumo, que a pretensão da promovente descabida, visto que 

claramente não houve dano moral, e por consequência, reparação 

nenhuma a ser feita por parte da promovida. Diante do exposto, por não 

visualizar nulidades ou questões processuais pendentes de apreciação, 

passo a análise da lide. O pedido objeto do presente processo está 

baseado no Direito comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 

2002, e art. 20, § 2º, do CDC. A responsabilidade civil é uma das fontes 

das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a 

outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo 

é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927 do Código Civil. Dessa forma, a pretensão 

da reclamante está condicionada à presença dos requisitos próprios da 

responsabilidade civil, razão pela qual passo a verificar se restaram 

configurados seus elementos, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o 

dano. Frise-se que, tratando-se de relação de consumo, prescinde-se, na 

hipótese, de comprovação de culpa, em qualquer de suas modalidades, 

por parte do reclamado. De início, convém ressaltar que o simples fato da 

espera na fila de agência de instituição financeira não implica 

necessariamente dano moral indenizável, devendo haver prova de 

situação que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízos sofridos em 

decorrência da espera por tempo extremamente excessivo na fila. A 

espera na fila por mais tempo que o normal, por si só, por mais 

desrespeito e incômodo que possa representar ao consumidor, não pode 

levar à presunção de que há dano à personalidade e honra da pessoa, 

pois caso contrário se banalizaria o intuito da indenização por dano moral 

que é minimizar a dor e humilhação de monta considerável em desrespeito 

aos valores éticos concretamente violados. Evidente que as práticas de 

instituições e órgãos de atendimento ao público são abomináveis, em 

flagrante violação ao art. 20, § 2º, do CDC, e devem ser rechaçadas, 

porém através de meio próprio, como, por exemplo, a propositura de ação 

civil pública ou inquérito civil pelo Ministério Público ou co-legitimados para 

a defesa de direito coletivo, inclusive com eventual pedido liminar de 

cominação de multa e determinação de medidas para assegurar o 

cumprimento e fiscalização, se necessário. Outrossim, por mais irritante e 

desagradável que seja a espera nas filas de bancos e demais instituições 

e órgãos de atendimento ao público, essa situação isolada não é capaz de 

ferir a dignidade da pessoa humana ou a moral que leve a uma dor íntima 

prolongada, a não ser que desse fato decorram outros prejuízos pela 

demora extremamente excessiva do atendimento, desde que devidamente 

comprovados. Deste modo, da análise das alegações das partes e do que 

consta nos autos, não houve nenhuma prova de efetivo prejuízo moral à 

autora que, apesar de ter aguardado por 1 hora e 59 minutos na agência 

bancária em decorrência da demora no atendimento, INEXISTIU A 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, não havendo que se 

falar, assim, em responsabilização civil, por ausência do elemento dano. 

Nesse sentido, confiram-se os recentes julgados das Turmas Recursais 

deste Estado de Mato Grosso: INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – 

PERMANÊNCIA POR MAIS DE UMA HORA – LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 

– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA. Não demonstrado nenhum abalo à 

honra e nem qualquer situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há 
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falar-se em dano moral, uma vez que a permanência em filas bancárias, 

por si, não exterioriza dano que exceda a esfera dos aborrecimentos por 

qualquer um suportáveis na vida em sociedade. (2ª Turma Recursal, 

Recurso Cível Inominado nº 1926/2008 Classe II - 1 - Relator Dr. Lidio 

Modesto da Silva Filho - j.13/05/2008) RECURSO INOMINADO CÍVEL – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO 

Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – RECURSO 

PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei 

Municipal que dispõe sobre o limite de atendimento ao cliente, nas 

instituições financeiras, não implica, necessariamente, na ocorrência de 

dano, com indenização em beneficio do consumidor. 2. A demora na fila do 

banco, por mais incômodo que cause, não é capaz de atingir a dignidade 

da pessoa humana, numa perspectiva de dano moral, tendo em vista que 

não causam, a não ser que se trate de período de tempo muito grande, 

uma dor íntima capaz de justificar uma condenação a titulo de dano moral. 

(2ª Turma Recursal, Recurso Cível Inominado nº 590/2008 Classe II - 1 - 

Relatora Dra. Ana Cristina da Silva Abdalla - j. 15-04-2008). No mesmo 

sentido: 3ª Turma Recursal, Recurso Cível Inominado Nº 3755/2007 Classe 

II - 1 - Relatora Dra. Maria Aparecida Ribeiro - j. 29-11-2007. Assim, o mero 

dissabor ocasionado por espera de pouco mais de uma hora em fila para 

atendimento em agência bancária não configura ato lesivo a ensejar a 

reparação por danos morais, além de, no caso concreto, não se ter 

demonstrado efetivamente o dano moral por situação concreta decorrente 

da demora no atendimento, conforme acima exposto, inexistindo o dever 

de reparar em razão da ausência dos elementos da responsabilidade civil, 

especialmente por ausência de dano comprovado. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial e, por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, realizem-se as 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006404-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORECEMA DE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA 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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos, as partes 

pactuaram acordo (Id 17008137) e requerem sua homologação para por 

fim ao processo. Analisando o pacto celebrado verifico que esta em 

consonância com a legislação pertinente. Isto posto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado; DETERMINO a suspensão dos autos até a quitação 

integral do acordo; DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do disposto no art. 55 da lei 9099/95. Decorrido 

prazo legal arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se, 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 15582 Nr: 4829-02.2000.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRCEU PINHEIRO JARDIM, CLEVISSON 

CARDOSO DA SILVA, CHARLES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CASTILHO DE 

OLIVEIRA - OAB:14.105/GO, JOSÉ CASTILHO DE OLIVEIRA - 

OAB:14105/GO, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, 

REGINA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/GO 9779, RODRIGO DE F. 

SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884, RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A/MT, UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA - 

OAB:14.704-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O, VITOR 

MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 Código 15582

Vistos,

Vieram me os autos conclusos para destinação dos artefatos bélicos 

apreendidos à fl. 41.

Compulsando detidamente os autos verifico que foram apreendidos um 

revólver, quatro cápsulas deflagradas e dois projéteis intactos.

Destarte, declaro o perdimento destas em favor da União, nos termos do 

artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

No mais certifique-se se houve o integral da sentença prolatada nos autos 

e, em caso positivo, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 215960 Nr: 15628-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código n° 215960

Vistos,

Vieram-me os autos conclusos para destinação de bens apreendidos à 

fl.19.

Compulsando detidamente os autos, verifico que devidamente intimado 

(fls. 181,190 e 193), o acusado deixou de diligenciar no sentido de restituir 

os bens apreendidos.

Extrai-se dos autos que foram apreendidos uma motocicleta, um relógio, 

uma mochila e um documento de identidade.

Destarte, considerando o visível desinteresse do réu em restituir os bens 

apreendidos, determino a destruição do relógio, mochila e documento de 

identidade e a venda em leilão judicial da motocicleta.

No mais, certifique-se se houve o cumprimento integral da sentença 

prolatada nos autos e, em caso positivo, arquive-se o feito, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319754 Nr: 2905-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMONA AGUERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Código n° 319754

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela acusada, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no 05/02/2019, às 14h00min, ocasião 

em que serão inquiridas, as testemunhas comumente arroladas pelas 

partes, bem como realizado o interrogatório da ré.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 182198 Nr: 3136-26.2013.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTINA LOURES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, RENATO MENDONÇA NAZARÉ - OAB:OAB/SP 354.926

 Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado 

o decisum verberado (fls. 419/432), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho.

Remetam-se os autos ao E. TJMT, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 24400 Nr: 2097-77.2002.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISAMARA SIGLES VODONÓS 

ALVES-Promotoria Pública - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MENZEL MORITA - 

OAB:14744/MT

 Vistos,

Vieram-me os autos conclusos para destinar os objetos apreendidos à fl. 

83 e analisar a respeito da prisão do acusado.

Compulsando detidamente os autos verifico que os objetos apreendidos à 

fl. 83 consistem em armas e munições. Destarte, termino o perdimento 

destas em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, determinando as providências do artigo 25 da Lei nº 

10.826/03.

Outrossim, considerando que a sentença prolatada fixou regime fechado 

para inicio de cumprimento de pena, mas concedeu o direito do acusado 

de recorrer em liberdade, tendo em vista que ocorreu o trânsito em julgado 

da decisão, determino a expedição do mandado de prisão do acusado 

para dar inicio ao cumprimento de pena.

Após, estando cumpridas todas as deliberações exaradas na sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até o aporte da informação de 

que a prisão do réu foi efetivada, oportunidade em que deverá ser 

expedida a devida guia de execução definitiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322461 Nr: 4634-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL 

EM SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO RODRIGUES DA SILVA, WAGNER 

GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - 

OAB:23126

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para 

CONDENAR WAGNER GOMES FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, 

RG n° 16785533 SSP/MT, CPF n° 903.523.009-49, filho de José Gomes 

Ferreira e Maria Luiza Ferreira, nascido aos 14/12/1971, natural de 

Matelândia/PR, residente e domiciliado na Rua das Castanheiras, n° 28, 

Setor Comercial, nesta cidade de Sinop/MT, como incurso nas penas do 

artigo 334-A, §1°, inciso IV e artigo 333, caput, ambos do Código 

Penal.Passo a dosimetria da pena.......

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317985 Nr: 1652-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HUGO COELHO PERES MARONEZZI, MAGNO GARCIA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES, 

para devolução dos autos nº 1652-97.2018.811.0015, Protocolo 317985, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 128361 Nr: 7576-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FERREIRA URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 Código n° 128361

Vistos,

Vieram-me os autos conclusos para destinar os objetos apreendidos à fl. 

42, consistentes em duas chaves de cadeado, bem como do valor 

apreendido nos autos à fl. 29.

No tocante as chaves, determino a destruição, posto que não mais 

interessam ao processo.

Em relação ao valor apreendido, determino a sua restituição ao acusado, o 

qual deverá ser intimado para comparecer em juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o acusado não seja localizado para ser intimado no 

endereço constante nos autos, intime-o por meio de edital. Na hipótese de 

transcurso do prazo, sem manifestação do interessado, determino a 

doação do valor ao Conselho da Comunidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 150203 Nr: 11332-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINDO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7679

 Código n° 150203

Vistos,

Não obstante o teor da certidão retro, verifico que o acusado apresentou 

os dados bancários necessários para o levantamento do valor apreendido 

à fl. 244, bem como o valor já foi restituído, conforme alvará de liberação 

de depósito judicial, acostado aos autos à fl. 250 e extrato retirado do sitio 

eletrônico da conta única do TJMT, juntado aos autos nesta oportunidade.

Destarte, certifique-se se houve o cumprimento integral da sentença 

prolatada nos autos e, em caso positivo, arquive-se o feito, com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 341614 Nr: 17095-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:MT - 

7229-B
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 Ação Penal - Código Apolo 341614

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 98/106, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16h15min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Intime-se o advogado sobre a data da audiência, bem como para que 

qualifique e forneça o endereço da testemunha “madrasta da declarante” 

arrolada à fl. 105, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência de 

sua oitiva.

Intimem-se os policiais civis, comunicando-se o superior hierárquico.

Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas arroladas 

pela defesa à fl. 106, consignando o prazo de 20 (vinte) dias para 

cumprimento, haja vista tratar-se de processo com réu preso.

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no mandado que 

deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 14 de dezembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252667 Nr: 19682-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MARTINS DE TORO GASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 Ação Penal – Código Apolo 252667

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o mesmo dia (24.01.2019), às 16h30min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 80, observando-se o endereço da 

vítima informado à fl. 82, o qual deverá ser atualizado no sistema Apolo.

Sinop, 14 de dezembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 342231 Nr: 17456-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDGAR JOSE FORTUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 342231

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido 

de revogação da prisão preventiva manejado por Edgar José Fortuna, 

alegando a existência de fato novo (fls. 42/47).

O Ministério Público se manifestou às fls. 51/54 pelo indeferimento do 

pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Analisando o atual cenário fático-jurídico dos autos, verifico ser o caso de 

revogar a constrição cautelar do acusado, notadamente em razão da 

declaração firmada pela vítima às fls. 48/49, no sentido de que o acusado 

não representa risco para si.

Assim, diante do acima consignado, vislumbro inexistirem razões para a 

manutenção da segregação cautelar do autuado.

Desse modo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada ao 

acusado Edgar José Fortuna.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o indiciado em liberdade, salvo 

se estiver segregado por outro motivo, o qual, ANTES de ser colocado em 

liberdade, deverá ser CITADO da Ação Penal Código Apolo 341977, bem 

como cientificado de que deverá cumprir fielmente as medidas protetivas 

deferidas nos autos Código Apolo 341750, sob pena de nova decretação 

da sua prisão preventiva.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a suposta vítima, para ciência, nos termos do artigo 25, da Lei n. 

11.340/06.

Trasladem-se cópias desta decisão e do alvará cumprido aos autos da 

Ação Penal em apenso e, após, ARQUIVEM-SE estes autos.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC.

Publique-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Sinop, 14 de dezembro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 274593 Nr: 12840-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA CONCEIÇÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de ANDERSON DA 

CONCEIÇÃO BARROS, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 

306 c/c artigo 298, III, ambos do CTB, com revelia decretada à fl. 52. Eis o 

sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento e DECIDO. De proêmio, homologo a desistência 

da oitiva da testemunha Eder Newman Passos, conforme requerimento 

das partes (tópico de ocorrências). A materialidade e autoria do delito 

consubstanciam-se no Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), no extrato de 

teste etilômetro (fl. 05) e nos depoimentos testemunhais colhidos na fase 

inquisitiva e nesta data. Nesta solenidade a testemunha PM Francisco Filho 

do Nascimento declarou que: “Estava em rondas na proximidades da 

Avenida dos Pinheiro quando percebeu que o acusado transitava na 

contramão; ao realizar a abordagem do acusado ele disse que não 

possuía habilitação; foi constatado ainda que o acusado apresentada odor 

etílico e estava com suas vestes em desordem; o acusado foi 

encaminhado à Delegacia de Polícia e submetido ao teste etilômetro; 

durante a abordagem o acusado disse que não possuía carteira de 

habilitação”. Ao ser interrogado na Delegacia, às fls. 12/13, o acusado 

confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir o veículo 

automotor e a submissão ao teste etilômetro. Em exame ao conjunto 

probatório, após conduzir esta audiência, revelou-se provada a 

materialidade e a autoria delitiva. Nessa senda a conduta do acusado 

subsume-se ao tipo penal descrito no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, 

ambos da Lei 9.503/97 (CTB), pois conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de 

não possuir carteira nacional de habilitação para dirigir veículo automotor. 

A imputação constante na exordial foi judicializada pelas declarações da 

testemunha Francisco Filho do Nascimento, inquirida nesta solenidade. 

Assim, compete-me, doravante, tão-somente, a aplicação da reprimenda, 

em atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

artigo 5º, inciso XLVI). DOSIMETRIA. Considerando ter o acusado agido 

com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (certidão 

à fl. 55); que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e 

conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como 

diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as 

consequências do crime foram normais para a espécie; por tais 

circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal e do autor, trazidos pelo 

artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e proibição de manter ou obter habilitação 

para dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, 

dadas as peculiaridades do caso e em observância ao artigo 293, da Lei 

n. 9.503/97. O acusado possui em seu desfavor a agravante genérica do 

art. 298, III, do CTB e em seu favor a atenuante da confissão espontânea 

(na Delegacia de Polícia – fls. 12/13), as quais compenso entre si, 

alcançando uma reprimenda provisória no mesmo patamar da pena-base, 

a qual transformo em definitiva, em razão de inexistirem causas de 
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aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da 

pena será o aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal, pois 

inexistem elementos hábeis a justificar a fixação de regime mais gravoso. 

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante do regime fixado. 

Faculto ao sentenciado a substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por 01 (uma) restritiva de direito, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal. Fixo-a na 

modalidade de: prestação pecuniária cujo valor já foi recolhido na ocasião 

da prestação da fiança (fl. 19), a ser destinada ao Conselho da 

Comunidade da Comarca de Sinop/MT, após o trânsito em julgado e 

formação do executivo penal correspondente (LEP, art. 106). Substituída a 

pena, prejudicada a análise de sua suspensão (art. 77 do CP). 

DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos descritos 

na denúncia para CONDENAR ANDERSON DA CONCEIÇÃO BARROS, 

qualificado nos autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no 

artigo 306 c/c 298, inciso III, ambos do CTB, fixando-lhe a pena de 06 

(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, 

facultando ao sentenciado a substituição por uma pena restritiva de 

direito, na modalidade de: prestação pecuniária cujo valor já foi recolhido 

na ocasião da prestação da fiança (fl. 19), a ser destinada ao Conselho 

da Comunidade da Comarca de Sinop/MT, na forma definida pelo Juízo da 

Execução Penal, após o trânsito em julgado e formação do executivo penal 

correspondente (LEP, art. 106), bem como pena pecuniária de 10 (dez) 

dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2º e 

pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal e proibição de 

manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor (CNH) por um 

período de 02 (dois) meses, devendo o Cartório observar o disposto nos §

§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB. Isento o sentenciado do pagamento das 

custas e das despesas processuais, pois assistido da Defensoria Pública. 

O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente 

sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste momento, 

quaisquer das circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal. 

Inaplicáveis os artigos 387, IV e § 2.º 201, ambos do CPP. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados (ofício ao SINIC – 

Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de recolhimento, nos 

termos do artigo 106 da LEP, encaminhando-a ao Juízo das Execuções 

Penais (3ª Vara Criminal). Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros 

na forma de costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal 

Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). Publicada em audiência. 

Saem as partes intimadas para os efeitos recursais. Intime-se por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias, o acusado sobre o teor da presente 

sentença. Cumpridas as determinações acima, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de vezo”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Luiz Vinicius Iori, o digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317666 Nr: 1423-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, 

DENILSON MALHEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 INTIMANDO advogado ANTONIO FERREIRA DINIZ a apresentar as 

alegações finais para o reu MICHAEL JONNY, no prazo legal.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329598 Nr: 9197-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LEIVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TULIO PAGANI - 

OAB:27199

 Carta Precatória - Código Apolo 329598

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder ao 

interrogatório do acusado Ederson Leiva de Freitas e a inquirição das 

testemunha Erli de Mattos.

Designo o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15h30min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 21 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158055 Nr: 5215-46.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO AUGUSTO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Cumpra-se integralmente decisão proferida em 15.9.2016 (f. 206), 

sobretudo com relação à concessão de nova vista dos autos ao Ministério 

Público.

Não obstante, com relação à pena de multa, determino a expedição de 

certidão de crédito, acompanhada do respectivo cálculo, que deverá ser 

remetida à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição 

em dívida ativa nos termos do art. 578 da CNGCGJ/MT – “Os saldos 

devedores pendentes de pagamento relativos às Multas de Processos 

Criminais deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso”.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 342780 Nr: 17822-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MOREIRA JANIS, SEAN FREIRE DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Remetam-se as informações solicitadas pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri, Relator do Habeas Corpus nº 1014422-53.2018.8.11.0000 

(Primeira Câmara Criminal).

Desentranhem-se os documentos juntados às fls. 71/73 (cópia de certidão 

de nascimento de Julia Rodrigues Ferreira e cópia de certidão da matrícula 

nº 51659 do CRI local), restituindo-os ao advogado subscritor da petição 

protocolada em 04.12.2018 (f. 62), pois estranhos ao processo.

No mais, aguarde-se a distribuição do respectivo inquérito policial, 

juntem-se as peças essenciais (fls. 41/44, 55/60 e mídia digital, f. 61), 

após, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 343342 Nr: 18131-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ARAUJO DA SILVA, LUCAS BORGES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de pedido de restituição dos aparelhos de telefonia celular 

"Samsung J500 16 GB 2CHIP DOUR" e "Iphone, modelo 7 Plus, IMEI 

353809087069685 serie: F2LSYR5THG04" formulado por Wellington 

Araújo da Silva e Lucas Borges de Oliveira em 04.12.2018 (f. 02).

Com vistas, o Ministério Público manifestou-se em 07.12.2018 (f. 18), 

pugnando pelo indeferimento do pedido.

Pois bem. Considerando que em 23.8.2018 (f. 78), no Auto de Prisão em 

Flagrante (cód. 334962), foi determinada a realização de perícia nos 

aparelhos celulares apreendidos quando da prisão do acusado e, não 

tendo sido ainda juntados aos autos o resultado da perícia, resta evidente 

que referidos aparelhos ainda interessam à instrução processual, não 

podendo ser restituídos, mercê do artigo 118 do CPP.

Diante disso, por ora, indefiro o pedido formulado pelos requerentes, 

porém, determino à autoridade policial, em 05 (cinco) dias, encaminhar a 

este Juízo o laudo pericial, a fim de instruir os autos da Ação Penal Cód. 

337172.

Apresentado o laudo pericial e juntado aos autos respectivos, 

certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211436 Nr: 12093-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RANIERI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Diante do exposto, considerando a existência de outras penas privativas 

de liberdade não computadas no cálculo elaborado em 22.8.2018 (f. 151), 

ao menos por ora, indefiro o pedido de progressão de regime formulado 

em 04.12.2018 (fls. 156/158).Em prosseguimento, levando em 

consideração que o condenado está segregado na penitenciária local (Dr. 

Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Ferrugem”), à luz do disposto no art. 

1.442, caput e parágrafo único, da CNGCGJ/MT, solicite-se aos juízos da 

3ª Vara Criminal da comarca de Pontes de Lacerda/MT e da 1ª Vara 

Criminal da comarca de Sorriso/MT, no prazo mais exíguo possível, 

encaminharem para este Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de 

Sinop/MT os Processos Executivos de Pena códs. 156573 (no qual, 

inclusive, consta um mandado de prisão pendente de cumprimento em 

desfavor do reeducando) e 201487, respectivamente, para unificação das 

penas, nos termos do art. 111 da LEP.Após, elabore-se novo cálculo, com 

a unificação das penas privativas de liberdade impostas ao condenado, 

utilizando-se o sistema informatizado “Módulo de Gerenciamento de Penas 

– MGP” (art. 1.786 da CNGCGJ/MT).Concomitantemente, certifique-se o 

pagamento da pena de multa pelo reeducando (art. 50 do CP) e, caso 

ainda esteja pendente de adimplemento, elaborem-se os cálculos da pena 

pecuniária, podendo a secretaria valer-se do contador judicial, 

concedendo-se vista dos autos ao Ministério Público, à defesa e, após, 

não havendo impugnações pelas partes, intimando-se o condenado para 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo e não 

havendo pagamento, observe-se e cumpra-se o artigo 578 da 

CNGCGJ/MT.Por fim, retifique-se o polo passivo da ação, consignando o 

nome completo do condenado Luan Raniere Solino da Silva, com as 

devidas anotações na capa dos autos e sistema informatizado de dados 

“Apolo”.Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233399 Nr: 7693-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMEV, RMVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerente do teor a sentença adiante transcrito: PROCESSO N. 

7693-85.2015.811.0015 (233399) - O Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por I. M. E. V., 

representado por seu genitor R. M. V. N., em face do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o fornecimento 

suplemento alimentar (leite).

Deferida liminar (fls. 29-35) e contestado o feito (fls. 41-60 e 71-81), o 

requerente manifestou não ter mais interesse no prosseguimento do feito 

e pugnou pela desistência da ação (fl. 96), com o que anuíram os 

requeridos (fls. 101 e 103) e o Ministério Público (fl. 105). Desta feita, 

HOMOLOGO a desistência da ação e DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 03 de dezembro de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313117 Nr: 16467-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, KVS, LGDLA, SELM, MROL, WDOLM, LJOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOLA, APM, DAMDS, EOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE COELHO - 

OAB:MT 21.734/O, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 (...) No que pertine ao direito de visitas da avó materna E. O. L. ao neto L., 

fica aquela intimada para expor nos autos as condições concretas em que 

pretende exercer o seu indiscutível direito, na medida em que reside na 

cidade de Colíder/MT.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 19/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestor Administrativo 3, lotado no Juizado Especial 

Cível de Várzea Grande, AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA, matrícula 

n.º 5308, usufruirá férias de 26.11.2018 a 15.12.2018, referente ao 

exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 6496, para responder pelo cargo de Gestor 

Administrativo 3, de 26.11.2018 a 15.12.2018, em razão de usufruto de 

férias do titular AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 18/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que o Gestor Judiciário JÚLIO ALFREDO PREDIGER, 

matrícula n.º 25315, da 3ª Vara Cível usufruirá férias de 8 a 17.01.2019, 

referente ao exercício de 2017.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor DOUGLAS FRANÇA COSTA, Analista 

Judiciário, matrícula n.º 32644, para responder pelo cargo de Gestor 

Judiciário, de 8 a 17.01.2019, em razão de usufruto de férias do exercício 

de 2017 do titular JÚLIO ALFREDO PREDIGER .

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS
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Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 560362 Nr: 20409-81.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA DE ALMEIDA SILVA, MARCOS FERNANDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETY NANCY MACIEL DIAS - 

OAB:23814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 560362

 Vistos.

Vista ao MPE.

Após, cls.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 554828 Nr: 17353-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: APARECIDO VALDECIR LEMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas estas considerações, DEFIRO o pedido de restituição formulado por 

Aparecido Valdeci Lembi, referente a Guia n.º 81467 e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça – TJ/MT para as providências.Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.Várzea Grande-MT, 13 de 

dezembro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 557572 Nr: 18873-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 557572

 Vistos.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial para indicar o endereço físico e eletrônico - “e-mail” 

(Instrução Normativa SCA n.º 02/2011 – versão 02), sob pena de 

indeferimento (CPC/2015 – art. 321).

 Aportados que sejam, SOLICITEM-SE informações ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca sobre a Guia nº 21570 (fl. 6), no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010698-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROZANA GOMES DO NASCIMENTO (HERDEIRO)

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA AUXILIADORA NORONHA PROCOPIO (HERDEIRO)

WAGNER ADRIANO PROCOPIO DA SILVA (HERDEIRO)

 

Vistos. I- Considerando pedido contido na alínea 'c' da petição constante 

do evento n.º 16873290, remeta-se à Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. II- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 444223 Nr: 8977-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.II- 

Fixo como ponto controvertido o legítimo interesse da menor, levando-se 

em consideração que a mesma reside com uma tia paterna e o estudo não 

deixou clara a intenção de que a referida tia assuma a guarda. Além disso, 

fixo como ponto controvertido o período tido como união estável havido 

entre as partes. Na mesma oportunidade será apreciada a questão dos 

alimentos. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de 

prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, 

ARTIGO 357, §4º).IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10/04/2019, às 13:30 horas, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas a ser arroladas.V- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) 

parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar 

a testemunha por ele(s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, Notifique-se o representante do 

Ministério Público.VII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 558264 Nr: 22027-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT 14.797

 Vistos.

O presente feito tramitou perante a Segunda Vara especializada de 

Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, tendo em vista a distribuição 

por dependência aos autos n. 413643 – Medida Protetiva.

Em audiência de instrução e julgamento, fls. 85/86, restou o processo 

suspenso em razão de perigo de decisões conflitantes em razão de 

processo que tramitou nesta vara, código 409298.

Inclusive, o fundamento para declínio de competência para esta comarca 

foi a existência da conexão com o feito que aqui tramitou.

Pois bem.

O referido processo 409298 fora sentenciado e já teve certificado de 

trânsito em julgado.

Desta forma, entendo por realização de nova audiência de instrução e 
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julgamento.

Diante do exposto:

I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Fixo, como ponto controvertido a partilha dos bens amealhados.

 III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo a parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 

357, §4º).

IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/03/2019, às 13:30 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a 

ser arroladas.

V- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).

VI- Notifique-se o representante do Ministério Público.

VII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004775-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004775-62.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por I. G. do E. S. e 

I. G. do E. S., representadas por seu genitor MISAEL DO ESPÍRITO SANTO 

contra JOANA FLÁVIA GONÇALVES FREIRE. Em despacho, a AJG foi 

deferida, bem ainda determinada a emenda à inicial para que a parte 

credora trouxesse aos autos o comprovante da citação da executada nos 

autos que fixou os alimentos (Id. 9061865). Manifestação da parte credora 

pugnando pela juntada aos autos do comprovante da citação da 

executada nos autos do PJE nº. 1000695-55.2017.811.0002 (Ids. 9686878 

e 9686888). Na via juntada aos autos do mandado de citação, consta a 

anotação da aqui executada, de que não possui condições de contratar 

Advogado, o que gerou a decisão constante do Id. 12899827, em que foi 

nomeada a FAUSB para proceder a defesa da executada. Contestação 

por negativa geral apresentada pela FAUSB (Id. 13527274). Certidão de 

decurso de prazo sem apresentação de impugnação pela parte credora 

(Id. 16574238). O Ministério Público, instado a se manifestar, observou que 

após a juntada da cópia da citação da executada referente aos autos da 

Ação de Guarda - PJE nº. 1000695-55.2017.8.11.0002 nos ids. 9686878 e 

9686888, estes autos não teve tramite regular, uma vez que a executada 

não foi intimada para pagamento dos alimentos, sendo que aparentemente 

a citação dela nos autos do feito principal de guarda foi equivocadamente 

tida como intimação nestes autos de cumprimento de sentença. Assim, 

sem ser intimada pessoalmente, a executada foi “defendida” pela FAUB 

(por negativa geral), evidenciando-se a nulidade do referido ato e 

impedindo o prosseguimento do feito. Ao final, pugnou pelo chamamento 

do feito à ordem, determinando-se a intimação pessoal da executada, nos 

moldes de que preceitua o art. 528 do CPC, sem prejuízo da intimação 

pessoal do exequente para que dê andamento ao feito sob pena de 

extinção (Id. 16770626). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Razão 

assiste o Ministério Público (Id. 16770626). A executada não foi citada ou 

intimada para pagamento dos alimentos provisórios cobrados nestes 

autos. Em decisão, foi determinada a emenda à inicial para que a parte 

credora encartasse aos autos o comprovante da citação da executada na 

ação que fixou os alimentos (PJE nº. 1000695-55.2017.8.11.0002), o que 

foi feito nos Ids. 9686878 e 9686888. Na certidão do Oficial de Justiça no 

mandado de citação da executada na ação que fixou os alimentos, consta 

que esta foi citada e informou que não tinha condições financeiras de 

constituir Advogado (Id. 9686878). Ante a informação contida na certidão 

do Oficial de Justiça, foi equivocadamente nomeada a FAUSB para 

proceder à defesa da executada (Id. 12899827), que apresentou 

contestação por negativa geral, ante a intimação expedida também 

equivocadamente para que este apresentasse defesa na qualidade de 

curador especial da executada (Id. 13384116). Assim sendo, acolho o 

pleito do Ministério Público constante do Id. 16770626, e chamo o feito à 

ordem, a partir da decisão constante do Id. 12899827, para o fim de 

revogá-la, eis que foi proferida equivocadamente e tornar sem efeito todos 

os atos realizados "a posteriore". Em consulta ao Sistema PJE, verifica-se 

que a Ação nº. 1000695-55.2017.8.11.0002, que fixou os alimentos 

provisórios, já foi sentenciada, e como a presente ação visa a cobrança 

dos alimentos provisórios, a parte exequente deve encartar a sentença 

que os tornou definitivos, bem ainda adequar/retificar os cálculos, se 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010570-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. S. (REQUERIDO)

 

1010570-15.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

autora Ministério Público e ciencia 16776863 - Decisão 17102442 - 

Decisão 17122626 - Certidão Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008951-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CANTIDIO PIGNOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008951-50.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Para interrogatório in locu do interditando designo a data 

de 22 de Abril de 2019, às 15h. A requerente deverá comparecer ao 

Fórum para nos acompanhar até sua residência, com vistas a realização 

do interrogatório. Cite-se o interditando, fazendo constar do mandado a 

possibilidade de impugnação do pedido, no prazo de quinze dias, a contar 

do interrogatório (art. 756, do CPC). Considerando os fatos alegados e a 

necessidade de ampará-lo material e socialmente, bem ainda o laudo 

médico constante dos autos que evidencia que o requerido possui estado 

avançado do Mal de Alzheimer conforme diagnósticos descritos no Laudo 

Médico, (num 15675189-pág. 01/02), antecipo parcialmente os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, para o fim de nomear desde logo 

curadora provisória do aludido interditando, a requerente Sra. Zilda 

Cantidio de Oliveira. Lavre-se termo de curatela provisória. Após a 

audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias 

eventual impugnação do pedido (art. 752, do CPC). A perícia médica será 

designada caso se revele necessária. Dê ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 

212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009831-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. C. S. M. (AUTOR(A))

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. (RÉU)
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1009831-42.2018.8.11.0002 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 16404425 - Decisão 17129337 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 17 de dezembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008158-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. S. S. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008158-14.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Diga a parte credora a respeito do rito da execução, eis que não 

especificado na inicial. Observo que somente as três parcelas anteriores 

ao ajuizamento da ação autorizam a execução pelo rito da prisão. As 

demais devem ser cobradas pelo rito da expropriação. Mais. A 

restauração de autos, como observou o MM. Juiz prolator da sentença, 

deve processar-se onde tramitou a ação, ou seja, na Diretoria do Foro. 

Intime-se para comprovar o ajuizamento da ação. A credora afirma que o 

devedor está inadimplente desde Julho/2017 (Id. 15248152, p. 2). Parece 

tratar-se de erro material, em virtude do valor da dívida indicado no cálculo 

e na petição inicial. Informe-se a respeito. Sem prejuízo do contido acima, 

oficie-se ao INSS requisitando informação a respeito do vínculo 

empregatício do executado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008332-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YLLEN GLAUSTON MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008332-23.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ANA 

CRISTINA VIEIRA E SILVA DE ALMEIDA e YLLEN GLAUSTON MIRANDA DE 

ALMEIDA, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, 

aduzindo, em síntese, o que segue. Casaram-se em data de 17/11/2011, 

sendo o regime de bens, o da comunhão parcial. Estão separados de fato 

desde Setembro/2016, sem possibilidade de reconciliação. Da união 

adveio o nascimento de 01 (um) filho, menor de idade. A guarda do filho 

menor será exercida de forma compartilhada pelos genitores, sendo a 

residência base a da genitora, tendo o genitor livre acesso à criança. 

Acordaram a convivência nos moldes descritos nos itens 09, 10, 11 e 12 

do acordo, delimitando dias e horários, ressalvadas modificações 

pactuadas entre as partes. Quanto aos alimentos, as partes pactuaram 

que o genitor pagará o importe de 60% de um salário mínimo, que será 

depositado diretamente na conta da genitora, todo dia 10 de cada mês. O 

genitor arcará com o plano de saúde do menor, atualmente no valor de 

R$365,92 e as despesas escolares (mensalidade, materiais e uniforme), 

bem como escolherá a unidade de ensino que o menor estudará. A 

genitora arcará com as atividades extracurriculares do filho (escola de 

idiomas, aulas de reforço e esportivas e tratamento odontológico, caso 

seja necessário). As partes acordaram ainda que o genitor poderá 

oportunamente incluir o filho em seu próprio plano de saúde se assim 

aprouver, com as mesmas coberturas e que os valores das despesas 

decorrentes do FGTS do contrato de trabalho de Jucineia dos Santos 

Souza da Silva, que desempenhava a função de babá do menor, serão 

quitadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Não 

há bens a partilhar. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Os 

requerentes dispensam a pensão alimentícia para si. Pugnaram pelo 

decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída com procuração e os 

documentos contidos nos Ids. 15351015 a 15395912. O Ministério Público, 

instado a se manifestar, opinou pela homologação do acordo entabulado 

entre as partes (Id. 15823418). 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 envolvido, preservados os interesses do filho menor de 

idade, 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 celebrado entre as partes, 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. Custas processuais já 

recolhidas. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se 

que a autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja Ana Cristina 

Vieira e Silva (Id. 15351015). Lavre-se termo de guarda compartilha aos 

genitores. Em seguida, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009502-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Fernando de Almeida (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009502-30.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Regulamentação de Guarda com pedido de Tutela de Urgência. 

Defiro a AJG. O parentesco está comprovado, mas não há comprovação 

de que a criança mora com a tia. Além disso, a genitora, doente, não 

possui curadora? Mora com quem? A mãe deve integrar o pólo passivo da 

ação, tal qual o pai. Não há informação acerca do pai, pois a qualificação 

está incompleta. Intime-se para emenda à inicial, em 15 dias. Com a 

emenda, conclusos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 386240 Nr: 2774-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA MENDES DE MORAES, MAGNO 

MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIR CARLOS MENDES, KELY CAROLINA 

DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Processo nº. 2774-92.2015.8.11.0002.

Código: 386240.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Guarda.

Em audiência de instrução (fls. 97), foi deferida a guarda unilateral 

provisória à tia e conferido à mãe o direito de ter a filha em sua companhia 

em finais de semana alternados, das 18 horas da sexta-feira até às 16 

horas do domingo.

Manifestação da parte autora às fls. 102/104, um dia após a audiência, 

explanando que a decisão foi omissa, já que não indicou o termo inicial, o 

local onde a genitora deve buscar a infante e como ocorrerão as visitas.

Requereu as medidas indicadas às fls. 104/105.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da ata de audiência não constou expressamente, mas foi conversado 

verbalmente durante o ato que a mãe poderia começar as visitas neste 
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final de semana e que irá buscar e deixar a filha na residência da tia que 

detém a guarda.

A recusa em entregar a filha à mãe HOJE acarretará a expedição de 

mandado de busca e apreensão e reversão da guarda.

A mãe pode acompanhar a filha da escola até a casa da tia para buscar 

os pertences da filha para o exercício da convivência.

A genitora informou seu endereço por ocasião da audiência (fls. 98). Além 

disso, a mãe mora com a avó materna e o endereço é conhecido da família 

da autora.

Intimem-se.

Cumpra-se pelo Oficial Plantonista – a entrega ou a busca e apreensão. 

Se necessário, requisite-se força policial.

Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 339422 Nr: 7479-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDZADQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 107/108, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.P. R. I. Custas processuais e taxas judiciárias a 

recolher.Transitada esta em julgado, recolhidas as custas processuais, 

expeça-se formal de partilha/alvará judicial na forma requerida, bem 

observadas as formalidades legais, ressalvados direitos de terceiros ou 

da Fazenda Pública, se o caso.A seguir, arquive-se o feito com as baixas 

e anotações de estilo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 233096 Nr: 13140-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA HONORINA TESSARO, IVO PEDRO TESSARO, 

WLADIMIR JAVERT TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE: NORMA ANGELINA DALACORTE 

TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324, 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3.923/MT, RONI MURCELLI SILVA 

- OAB:8.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

DA HABILITAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO.

Diante da concordância da Inventariante, do viúvo meeiro e do herdeiro 

Wladimir (fls. 521 e 523), defiro o pedido de habilitação da terceira 

interessada nos autos, bem ainda a expedição de carta de adjudicação 

para Sra. Marlene Woichecoski do bem vendido em vida pelos falecidos 

(fls. 45, 485, 495/498).

DO DEPÓSITO JUDICIAL DO ALUGUEL.

Diante da notícia de que um imóvel pertencente ao espólio foi locado, 

intime-se a empresa Lidera – Comércio de Produtos Agropecuários Eireli 

(fls. 522) para carrear aos autos o contrato de locação do imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda para depositar os alugueres em 

Juízo.

DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES E DO PLANO DE PARTILHA.

Diante da discordância do viúvo meeiro Ivo Pedro e o herdeiro Wladimir 

apresentada às fls. 481, bem ainda que o pedido de avaliação judicial dos 

bens do espólio de fls. 477/478 deixou de ser analisado, eis que pedido 

semelhante já foi indeferido às fls. 254, intime-se a Inventariante, por 

Advogado, para apresentar as últimas declarações e plano de partilha, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com o aporte, diga a Fazenda Pública.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 88704 Nr: 10334-37.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161/B

 VISTOS etc.

Defiro como requerido (fls. 227).

Designe-se audiência com a Sra. Conciliadora com vistas à conciliação, 

eis que o executado não foi intimado.

Não havendo acordo, proceda-se a conclusão para análise do pedido de 

penhora.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 76788 Nr: 8984-48.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LÁZARO FRANCISCO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de expedição de carta de adjudicação formulado pelo Sr. 

José Reginaldo dos Santos Marques (fls. 105).Intime-se.Havendo 

anuência do Sr. José Reginaldo, a carta de adjudicação dos lotes 034 e 

035, poderão ser emitidas em nome da Sra. Márcia de Oliveira Lopes (fls. 

281).Os demais devem ser expedidos no nome do requerente acima 

identificado.O pagamento do IPTU é de responsabilidade dos adquirentes, 

a contar da aquisição. A Inventariante deverá encartar aos autos a 

GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação realizada pela Autoridade 

Fazendária, do demonstrativo de cálculo feito pela SEFAZ e o 

comprovante do pagamento do ITCMD ou de sua isenção, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de remoção, mesmo porque todos são maiores e 

capazes e a partilha pode se dar via Cartório Extrajudicial.Últimas 

declarações e plano de partilha sem os imóveis do terceiro.Após, diga a 

Fazenda Pública.Em seguida, conclusos. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 

14 de Dezembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011002-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. A. P. D. A. (RÉU)

B. P. D. P. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011002-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DANIEL SANTOS DO PRADO 

RÉU: BIANCA PEREIRA DO PRADO, CAROLINE JOICE ALVES PEREIRA DE 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração e Revisão de 

Alimentos c/c Investigação de Paternidade com pedido de Tutela 

Antecipada que DANIEL SANTOS DO PRADO, move em face de BIANCA 

PEREIRA DO PRADO e RAQUEL PEREIRA DO PRADO, esta representada 

por sua genitora Sra. CAROLINE JOICE ALVES PEREIRA DE ALMEIDA, 

visando a exoneração dos alimentos fixados em favor da primeira 

requerida, bem como a revisão da verba alimentar fixada em favor da 

segunda requerida, além da submissão do exame pericial de DNA em face 

desta, tendo em vista as dúvidas que permeiam em relação a paternidade 

atribuída. Inicialmente, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias (Art. 321, do CPC/2015), emende a inicial, adequando o valor da 

causa (Art. 319, V, do CPC), que neste caso deverá corresponder a soma 

de 12 (doze) prestações mensais fixadas a título de alimentos, em 

analogia ao que dispõe o art. 292, III, CPC/2015, sob pena de indeferimento 

da inicial. Atendida a determinação supra, conclusos. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010818-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR COSTA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR SOUZA PAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010818-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AUGUSTO CESAR COSTA 

PAES REQUERIDO: SALVADOR SOUZA PAES Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Abertura de Inventário dos bens deixados pelo extinto 

SALVADOR SOUZA PAES, proposta por AUGUSTO CESAR SOUZA 

PAES. Com a inicial vieram alguns documentos. É o necessário. Decido. 

Defiro a gratuidade de Justiça postulada, o que faço com escoro no art. 98 

do CPC/2015, a qual poderá ser revogada a qualquer tempo, desde que 

demonstrado a capacidade financeira da requerente em arcar com as 

custa e despesas processuais. Nomeio inventariante AUGUSTO CESAR 

SOUZA PAES, independente de assinatura de termo de compromisso, que 

deverá apresentar nos 20 (vinte) dias subsequentes a intimação desta 

decisão, as primeiras declarações (art. 617, parágrafo único do 

CPC/2015). As primeiras declarações deverão vier instruídas com os 

seguintes documentos: a) Certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, conforme determina o Provimento n. 56/2016 do 

CNJ; b) O plano de partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada 

herdeiros, relacionando tanto os bens como as dívidas deixadas pelo 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

autenticada e atualizada das matrícula dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha; c) Após, 

citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência 

das primeiras declarações e, em seguida, notifique-se o representante do 

Mistério Público (art. 178, II, do CPC/2015), para querendo se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias; d) Concluídas as citações e intimações, 

abra-se vista dos autos às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para dizerem sobre as primeiras declarações, avaliações e partilha dos 

bens; e) Decorrido o termo, havendo impugnação, venha-me concluso 

para nomeação de avaliador judicial e designação de audiência se 

necessário (CPC, art. 664, §§ 1º e 2º); f) Do contrário, sem manifestação 

ou impugnação, intime-se a inventariante para juntar aos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: f.1) A Guia de informação e 

apuração do ITCMD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção; 

f.2) As certidões negativas atualizadas de inexistência de débitos junto as 

Fazenda Públicas (Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para 

a juntada, renove-se vista ao ilustre representante do Ministério Público. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637). Intimem-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010286-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

INSS (REQUERIDO)

Caixa economica Federal (REQUERIDO)

SICOOB - INTEGRAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010286-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSS, BANCO BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

SICOOB - INTEGRAÇÃO Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. 

n. 16627738. Trata -se de pedido de expedição de Alvará Judicial para 

Liberação de Valores c/c Antecipação de Tutela ajuizada por VERA LUCIA 

DE OLIVEIRA, em decorrência do estado grave de saúde de seu esposo, 

Sr. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA. Alega a autora que o Sr. LUIZ ANTONIO 

DE OLIVEIRA encontra-se enfermo e internado em regime de UTI, desde o 

mês de outubro, sem previsão de alta, situação esta, que o incapacita de 

exprimir sua vontade. Desta feita, a requerente pugna pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores oriundos da aposentadoria de seu 

esposo, que permanecem retidos junto às Instituições Bancárias 

informadas na exordial. É o relatório. Fundamento e decido. In casu, a via 

escolhida não é adequada ao desiderato da autora. Explico. Inicialmente, 

tem-se que o requerimento para a expedição de alvará judicial com o fito 

de levantamento de valores, deve ser postulado quando não recebidos em 

vida pelo titular do direito, por seus dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

conforme dispõe o art.1º, da Lei n. 6.858/80. Deste modo, diante do 

presente caso não há que se falar em alvará judicial, vez que o titular do 

direito para o recebimento de sua aposentadoria, encontra-se vivo, ainda 

que incapaz de reger sua vida civil transitoriamente, razão pela qual 

faz-se mister, o ajuizamento de Ação de Curatela para que, se for o caso 

submetê-lo à interdição. Ex Positis, INDEFIRO a petição inicial, eis que o 

procedimento escolhido pela promovente não corresponde a natureza da 

causa (Art. 330, I, do CPC/2015) e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, o que faço com escoro no 

art. 485, I e IV, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão deste decisum, proceda-se o cancelamento na distribuição e, 

em seguida, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008153-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LAURENTINO SILVA (REQUERENTE)

RICARDO LAURENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PAESANO LAURENTINO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008153-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ LAURENTINO SILVA, 

RICARDO LAURENTINO SILVA REQUERIDO: ELZA PAESANO LAURENTINO 

SILVA Vistos etc. No presente caso, a parte autora atribuiu a causa valor 

de R$ 128.138,13 (cento e vinte e oito mil, cento e trinta e oito reais e treze 

centavos). Decisório proferido no id. n. 15523020, determinou a intimação 

da parte requerente para proceder a emenda, consoante o disposto no 

art. 319, V, do CPC/2015. Em seguida, em petição acostada no id. n. 

15620884, a parte autora comparece aos autos atribuindo à causa o valor 
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de R$ 133.857,25 (cento trinta e três mil oitocentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos), juntando o comprovante de pagamento da 

parcela, bem como pugnou pelo regular prosseguimento do feito. É o 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, importante frisar que a 

parte autora não cumpriu integralmente a determinação contida no id. n. 

15620884, eis que o valor atribuído ao feito não corresponde a totalidade 

dos bens indicados na exordial. Posto isto, com escoro no art. 292, §3º, 

do CPC/2015, altero de oficio o valor atribuído a causa, que deverá ser 

correspondente ao valor do patrimônio deixado pela extinta, o que totaliza 

o valor de R$ 267.741,51 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), determinando que a 

secretaria deste Juízo providencie as alterações necessárias. Em 

seguida, intime-se a parte interessada, para no prazo 15 (quinze) dias, 

consoante o disposto no art. 290 do CPC/2015, proceder a 

complementação das custas e taxas processuais, sob pena de 

cancelamento na distribuição. Cumprida a determinação supracitada, 

desde já nomeio inventariante LUIZ LAURENTINO SILVA, independente de 

assinatura de termo de compromisso (art. 660 do CPC/2015). Após, 

cite-se a Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência das primeiras 

declarações e, em seguida, notifique-se o representante do Mistério 

Público (art. 178, II, do CPC/2015), para querendo se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista 

dos autos às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações, avaliações e partilha dos bens. Decorrido 

o termo, havendo impugnação, venha-me concluso para nomeação de 

avaliador judicial e designação de audiência se necessário (CPC, art. 664, 

§§ 1º e 2º). Do contrário, sem manifestação ou impugnação, intime-se a 

inventariante para juntar aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, os 

seguintes documentos: a) A Guia de informação e apuração do ITCMD, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção; b) As certidões negativas 

atualizadas de inexistência de débitos junto as Fazenda Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para a juntada, 

renove-se vista à PGE e em seguida ao ilustre representante do Ministério 

Público. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC - art. 628) 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637). Intime-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006862-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINA BUENO DE SOUZA OAB - 060.357.711-30 

(REPRESENTANTE)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. 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 VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006862-54.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NYCOLLAS RAFAEL SANTOS 

DE SOUZA REPRESENTANTE: MAYRA CRISTINA BUENO DE SOUZA RÉU: 

RAFAEL SANTOS DA COSTA Vistos etc. Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para que a parte autora se manifeste nos autos, acerca do 

documento de ID 16366876. Cumprida a determinação e com informativo 

de novo endereço, determino que a secretaria deste Juízo designe dia e 

hora para a realização de audiência de Conciliação, com as formalidades 

de praxe. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Desentranhe-se o competente mandado de 

citação, aditando-o se necessário, para as providências devidas, com as 

advertências do artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008874-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008874-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MILEIA MIRANDA DA SILVA RÉU: 

JULIANO ALVES SOUZA Vistos etc. Concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte autora se manifeste nos autos, acerca dos documentos 

de ID 16677360. Cumprida a determinação e com informativo de novo 

endereço, determino que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para 

a realização de audiência de Conciliação, com as formalidades de praxe. 

§8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Desentranhe-se o competente mandado de citação, aditando-o 

se necessário, para as providências devidas, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294110 Nr: 14189-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJDAM, DDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos a parte autora, para no prazo de 30 

(trinta) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 428021 Nr: 26274-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN, CNDL, MZDL, CRNDL, CRZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCNSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Auxiliadora Gonçalves 

Rodrigez Corujo Garcia - OAB:7017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao 

Judiciário, é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a 

impossibilidade de obter os documentos pretendidos, após o esgotamento 

das vias administrativas a ela disponíveis para o recebimento das 

informações relativas ao devedor e a seus bens, e que, ainda assim, seu 

esforço foi inútil.É cediço que o inventariante se constitui como um auxiliar 

do juízo, nomeado conforme a ordem do art. 617 do Código de Processo 

Civil. Nessa incumbência, tem como principais funções a correta 

administração do acervo hereditário e promover os atos necessários a 

viabilizar o deslinde final do inventário e da partilha. Ademais, de se 

salientar que o inventariante possui uma série de encargos processuais e 

extraprocessuais, dentre os quais, o de representar o espólio em juízo, 

ativa e passivamente, bem como a de trazer a completa e individualizada 

de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos 

à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, 
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descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, 

nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, 

confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e 

ônus que os gravam, sempre que determinado pelo juiz,assim como 

demais providências necessárias ao andamento do inventário.Portanto, 

cabe à Inventariante solicitar junto aso bancos, o fornecimento dos 

extratos e movimentações financeiras pelo período indicado e, somente 

em caso de negativa pela instituição financeira, ser requisitado ao 

Judiciário, razão pela qual INDEFIRO-O.No mais, acolho parcialmente o 

parecer ministerial de fl. 119, e determino que a secretaria deste juízo 

proceda na forma requerida pelo Parquet, para seu efetivo cumprimento 

do decisório de fl. 81.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 437293 Nr: 5297-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNADS, TADS, TADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho o parecer ministerial acostado à fl. 46.

Dê-se vista à Defensoria Pública Estadual, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, de modo a 

ratificar ou atualizar o endereço do executado.

Após, vista ao MPE e, em seguida concluso.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 435771 Nr: 4486-83.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior 

(univag) - OAB:7099, Wagner Marcelo Marques de Brito - Estagiário 

- OAB:19.391/E

 Ex Positis, pelo que dos autos conta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os termos iniciais, com escoro no art. 487, I, do CPC/2015, 

desobrigando o autor do dever de alimentar à requerida, maior de idade e 

capaz e, via de consequência; declaro extinto o presente feito com 

resolução de mérito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso 

do prazo recursal, cumpridas as determinações supracitadas, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixa e anotações de 

praxe.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 407200 Nr: 15225-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT, CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - 

OAB:15141/O, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Ex Positis, com escoro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Revisional de Guarda e de 

Alimentos proposta por ELOIR CONSTANTE FILHO; por conseguinte 

confirmo a liminar anteriormente deferida, para conceder a guarda 

compartilhada aos genitores, estabelecendo para tanto os horários de 

visitas nos finais de semana alternados (das sextas-feiras, após a escola 

do infante até às 18:00h do domingo), sendo também que o direito de visita 

estendido, de forma alternativa, aos feriados e festividades, tais como: 

páscoa, natal, ano novo e, ainda, nas férias escolares.Via de 

consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios em razão da 

g r a t u i d a d e  d e  j u s t i ç a  o u t r o r a  d e f e r i d a  à s  f l s . 

66/67.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Após o transito em julgado, 

certifique-se, expeça-se o necessário e em seguida, remeta-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 421478 Nr: 22753-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVARELA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103

 Vistos etc.

Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 422655 Nr: 23377-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRNDL, CNDL, MZDL, CRZDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Rodrigo Attilio 

Barbosa Garcia - OAB:6462

 DECISÃO

Vistos etc.

Com o fito de evitar futura alegação de violação ao Princípio Constitucional 

do Contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF c/c art. 7º do 

CPC/2015), bem como em razão da expressa vedação contida no art. 10 

do CPC/2015, determino a intimação das partes, para que no prazo de 10 

(dez) dias, esclareçam ao Juízo o fato de ambas estarem representadas 

pelo mesmo advogado até às fls. 96, incidindo na violação do disposto no 

art. 15, §6º da Lei 8.906/94, in verbis:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de 

prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal 

de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

 (...)

§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não 

podem representar em juízo clientes de interesses opostos. (grifei e 

negritei)

Ainda, restam ausentes as alegações finais da curadora especial 

nomeada no feito para patrocinar os interesses da menor Carolina 

Nascimento de Lima, razão pela qual determino a sua intimação, para 

manifestar o que de direito no prazo legal.

Decorrido o termo, ouça-se novamente o representante do MPE e 

imediatamente concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 325906 Nr: 22281-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABM, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio da Silva Oliveira - 
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OAB:23.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALFRANIO BATISTA DA 

SILVA - OAB:14010/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público em relação ao acordo formulado pelas 

partes às fls. 280/282 e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 275055 Nr: 18144-53.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9.587

 Ex Positis, dos documentos e provas colacionados nos autos, restou 

comprovada a existência de união estável entre o casal, razão pela qual, 

com fundamento no disposto na Lei 9.278/1996 e no art. 226, §3º, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, de forma que reconheço, porém, dissolvo, a união estável havida 

entre MANOEL ALVES MENDES e MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, 

pelo período de fevereiro de 1.976 a 20/08/2007, bem como, determino que 

seja procedida a meação de todos os bens adquiridos pelo casal durante 

o período supracitado, os quai deverão ser apurados em sede de 

liquidação de sentença.Via de consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015.Sem custas e honorários por motivo da 

gratuidade de justiça já concedida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, caso nada seja requerido, 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010956-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA DAMASCENO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO SANTOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010956-45.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DAMIANA DAMASCENO DE 

BRITO RÉU: GIVALDO SANTOS SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada por DAMIANA 

DAMASCENO BRITO, em face de GIVALDO SANTO SILVA, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Alega a exequente que celebrou 

acordo extrajudicial com o executado, no qual restou estabelecido que o 

Sr. GIVALDO SANTO SILVA pagaria pensão alimentícia no importe de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, no período compreendido 

entre 30 de março de 2014 a 30 de dezembro de 2015, bem como deveria 

pagar R$40.000,00 (quarenta mil reais) referente a venda da Empresa 

Gaad’s Segurança Particular à Sra. DAMIANA DAMASCENO BRITO. 

Todavia, alega a exequente que o referido acordo não fora cumprido. É o 

necessário. Fundamento e Decido. Concedo os benefícios da gratuidade 

de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Friso que 

o débito executado engloba tão somente os meses de indicados na inicial, 

até o ajuizamento desta demanda, com as devidas correções monetárias. 

Cite-se o executado para que efetue o pagamento do débito, no prazo de 

03 (três) dias, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do CPC/2015. 

Havendo pronto pagamento e sendo este na integralidade do débito, o 

valor dos honorários será reduzido pela metade. No prazo dos embargos 

à execução, sem efeito suspensivo automático, em 15 (quinze) dias, 

previsto no art. 915 do CPC/2015, reconhecido o credito do exequente e 

após a comprovação de que depositou 30% (trinta por cento) do valor 

correspondente ao debito exequendo, inclusive custas e honorários de 

advogado, o devedor poderá requerer o parcelamento do saldo 

remanescente, em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária pelo INPC e juros legais de mora no patamar de 1% a.m. (um por 

cento ao mês), conforme disposto no art. 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 827 do CPC/2015, ressalvada a hipótese de majoração 

no caso de embargos a presente execução. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e intimando o executado, observadas as impenhorabilidades legais. 

Tratando-se de bem imóvel, intime-se também o cônjuge, se houver, 

cabendo ao exequente a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do CPC/2015. 

Não localizado o executado para intimação da penhora, o oficial de justiça 

devera certificar detalhadamente as diligências realizadas. Não localizado 

o executado, o oficial de justiça devera arrestar-lhes tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes a 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor, por duas 

vezes, em dias distintos e, não o encontrando, certificará o ocorrido, nos 

termos do art. 830 do CPC/2015. Expeça-se mandado de citação, penhora 

e avaliação. Após, certificada eventual inércia, dê-se vista ao Parquet e, 

após, conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010818-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR COSTA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR SOUZA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010818-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AUGUSTO CESAR COSTA 

PAES REQUERIDO: SALVADOR SOUZA PAES Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Abertura de Inventário dos bens deixados pelo extinto 

SALVADOR SOUZA PAES, proposta por AUGUSTO CESAR SOUZA 

PAES. Com a inicial vieram alguns documentos. É o necessário. Decido. 

Defiro a gratuidade de Justiça postulada, o que faço com escoro no art. 98 

do CPC/2015, a qual poderá ser revogada a qualquer tempo, desde que 

demonstrado a capacidade financeira da requerente em arcar com as 

custa e despesas processuais. Nomeio inventariante AUGUSTO CESAR 

SOUZA PAES, independente de assinatura de termo de compromisso, que 

deverá apresentar nos 20 (vinte) dias subsequentes a intimação desta 

decisão, as primeiras declarações (art. 617, parágrafo único do 

CPC/2015). As primeiras declarações deverão vier instruídas com os 

seguintes documentos: a) Certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, conforme determina o Provimento n. 56/2016 do 

CNJ; b) O plano de partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada 

herdeiros, relacionando tanto os bens como as dívidas deixadas pelo 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

autenticada e atualizada das matrícula dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha; c) Após, 

citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência 

das primeiras declarações e, em seguida, notifique-se o representante do 

Mistério Público (art. 178, II, do CPC/2015), para querendo se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias; d) Concluídas as citações e intimações, 

abra-se vista dos autos às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para dizerem sobre as primeiras declarações, avaliações e partilha dos 

bens; e) Decorrido o termo, havendo impugnação, venha-me concluso 

para nomeação de avaliador judicial e designação de audiência se 

necessário (CPC, art. 664, §§ 1º e 2º); f) Do contrário, sem manifestação 

ou impugnação, intime-se a inventariante para juntar aos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: f.1) A Guia de informação e 

apuração do ITCMD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 
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respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção; 

f.2) As certidões negativas atualizadas de inexistência de débitos junto as 

Fazenda Públicas (Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para 

a juntada, renove-se vista ao ilustre representante do Ministério Público. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637). Intimem-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008153-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LAURENTINO SILVA (REQUERENTE)

RICARDO LAURENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PAESANO LAURENTINO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008153-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ LAURENTINO SILVA, 

RICARDO LAURENTINO SILVA REQUERIDO: ELZA PAESANO LAURENTINO 

SILVA Vistos etc. No presente caso, a parte autora atribuiu a causa valor 

de R$ 128.138,13 (cento e vinte e oito mil, cento e trinta e oito reais e treze 

centavos). Decisório proferido no id. n. 15523020, determinou a intimação 

da parte requerente para proceder a emenda, consoante o disposto no 

art. 319, V, do CPC/2015. Em seguida, em petição acostada no id. n. 

15620884, a parte autora comparece aos autos atribuindo à causa o valor 

de R$ 133.857,25 (cento trinta e três mil oitocentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos), juntando o comprovante de pagamento da 

parcela, bem como pugnou pelo regular prosseguimento do feito. É o 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, importante frisar que a 

parte autora não cumpriu integralmente a determinação contida no id. n. 

15620884, eis que o valor atribuído ao feito não corresponde a totalidade 

dos bens indicados na exordial. Posto isto, com escoro no art. 292, §3º, 

do CPC/2015, altero de oficio o valor atribuído a causa, que deverá ser 

correspondente ao valor do patrimônio deixado pela extinta, o que totaliza 

o valor de R$ 267.741,51 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), determinando que a 

secretaria deste Juízo providencie as alterações necessárias. Em 

seguida, intime-se a parte interessada, para no prazo 15 (quinze) dias, 

consoante o disposto no art. 290 do CPC/2015, proceder a 

complementação das custas e taxas processuais, sob pena de 

cancelamento na distribuição. Cumprida a determinação supracitada, 

desde já nomeio inventariante LUIZ LAURENTINO SILVA, independente de 

assinatura de termo de compromisso (art. 660 do CPC/2015). Após, 

cite-se a Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência das primeiras 

declarações e, em seguida, notifique-se o representante do Mistério 

Público (art. 178, II, do CPC/2015), para querendo se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista 

dos autos às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações, avaliações e partilha dos bens. Decorrido 

o termo, havendo impugnação, venha-me concluso para nomeação de 

avaliador judicial e designação de audiência se necessário (CPC, art. 664, 

§§ 1º e 2º). Do contrário, sem manifestação ou impugnação, intime-se a 

inventariante para juntar aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, os 

seguintes documentos: a) A Guia de informação e apuração do ITCMD, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção; b) As certidões negativas 

atualizadas de inexistência de débitos junto as Fazenda Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para a juntada, 

renove-se vista à PGE e em seguida ao ilustre representante do Ministério 

Público. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC - art. 628) 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637). Intime-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010286-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

INSS (REQUERIDO)

Caixa economica Federal (REQUERIDO)

SICOOB - INTEGRAÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010286-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSS, BANCO BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

SICOOB - INTEGRAÇÃO Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. 

n. 16627738. Trata -se de pedido de expedição de Alvará Judicial para 

Liberação de Valores c/c Antecipação de Tutela ajuizada por VERA LUCIA 

DE OLIVEIRA, em decorrência do estado grave de saúde de seu esposo, 

Sr. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA. Alega a autora que o Sr. LUIZ ANTONIO 

DE OLIVEIRA encontra-se enfermo e internado em regime de UTI, desde o 

mês de outubro, sem previsão de alta, situação esta, que o incapacita de 

exprimir sua vontade. Desta feita, a requerente pugna pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores oriundos da aposentadoria de seu 

esposo, que permanecem retidos junto às Instituições Bancárias 

informadas na exordial. É o relatório. Fundamento e decido. In casu, a via 

escolhida não é adequada ao desiderato da autora. Explico. Inicialmente, 

tem-se que o requerimento para a expedição de alvará judicial com o fito 

de levantamento de valores, deve ser postulado quando não recebidos em 

vida pelo titular do direito, por seus dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

conforme dispõe o art.1º, da Lei n. 6.858/80. Deste modo, diante do 

presente caso não há que se falar em alvará judicial, vez que o titular do 

direito para o recebimento de sua aposentadoria, encontra-se vivo, ainda 

que incapaz de reger sua vida civil transitoriamente, razão pela qual 

faz-se mister, o ajuizamento de Ação de Curatela para que, se for o caso 

submetê-lo à interdição. Ex Positis, INDEFIRO a petição inicial, eis que o 

procedimento escolhido pela promovente não corresponde a natureza da 

causa (Art. 330, I, do CPC/2015) e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, o que faço com escoro no 

art. 485, I e IV, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão deste decisum, proceda-se o cancelamento na distribuição e, 

em seguida, arquive-se 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003957-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ABRAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, querendo, 
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apresentar impugnação a contestação ID n. 9860807/seguintes, no prazo 

de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DUARTE PAVAN - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. LPM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441607 Nr: 7582-09.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFITTE INFORMÁTICA E PAELARIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENITA MONTEIRO GARCIA, NELITA DE 

OLIVEIRA MONTEIRO DAMASCENO, LYA MONTEIRO COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

7844B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre os embargos de declaração

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435614 Nr: 4413-14.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227902 Nr: 8030-26.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEGRANDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ, JOÃO 

ANTONIO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:N° 10.339, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681

 INTIMAÇÃO do (a) advogado da parte requerida para providenciar a 

preparo da carta precatória expedida para a Comarca de Cáceres com a 

finalidade de proceder a oitiva das testemunhas arroladas as fls.410, para 

que posteriormente esta Secretaria providencie a sua distribuição na 

Comarca Deprecada diretamente no Sistema PJE, conforme determina o 

artigo 15§1º da Resolução TJ-MT/TP n.03 de 12 de abril de 2018, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n.10.240 de 19/04/2018 que 

assim dispõe: “§ 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no Juízo 

Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória será 

realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no sistema, 

para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de Distribuição ou 

dos advogados das partes.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 369132 Nr: 18791-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DO CARMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo nº 18791-43/2014 (Cód. 369132)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Entendo não prosperar o pedido de penhora online e aplicação de multa 

por considerar que a fase de cumprimento da sentença não se iniciou 

(dá-se com a prévia intimação do devedor a tanto), de forma que o 

comparecimento voluntário do devedor, antes de qualquer pedido, não 

pode ser interpretado como poncho inicial para aplicação de multa, fixação 

de honorários e início do prazo para impugnar.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Autorizo, outrossim, desde já, o levantamento do valor incontroverso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224730 Nr: 4904-65.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-ANM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756

 Processo nº 4904-65/2009 (Cód. 224730)

Vistos...

Cumpra-se o v. acordão retro, devolvendo-se os autos ao juízo da 2ª Vara 

de Família e Sucessões, devendo ser consignadas as homenagens 

devidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 331691 Nr: 435-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEIA BORGES BAHLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTILLI & RUTILLI LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14564, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

com Devolução de Valores c/c Declaratória de Cláusulas Abusivas c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais para: a) DECLARAR 

RESCINDIDO o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Imóvel de fls. 35/36, que envolvia o imóvel residencial Quadra 26, Lote 11ª, 

Loteamento Ouro Branco, neste município, registrado no CRI desta 

Comarca sob o n.º 86136;b) CONDENAR a ré a restituir à autora os 

valores que antecipou, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) em 19.12.2012 

e R$ 1.000,00 (mil reais) em 04.06.2013, de forma simples.Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos quanto à repetição de indébito e danos 

morais.Para fins de cumprimento da sentença, o valor referente aos danos 

materiais deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação 

e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada 

parcela.Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em 

favor da autora em 65% e em favor da ré em 35%, o que norteará o 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação à 

autora.Por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, suspendo a 

obrigação de pagamento das custas processuais na parte em que 

sucumbiu (NCPC, art. 98, § 3º). Relativamente à ré, deverá recolher as 

custas processuais na proporção em que decaiu, sob pena de anotação 

às margens da distribuição, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, e não havendo manifestação, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440385 Nr: 6972-41.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO CARLOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 12.903

 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, 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.VÁRZEA GRANDE–MT, 

13 DE JULHO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395142 Nr: 8509-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 8509-09/2015. (Cód. 395142)

Vistos...

Nos termos do art. 485, §6º do CPC, determino a intimação da parte ré 

para manifestar-se.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402200 Nr: 12506-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 12506-97/2015. (Cód. 402200)

Vistos...

Nos termos do art. 485, §4º do CPC, determino a intimação da parte ré 

para dizer quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 

163.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011146-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011146-08.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALMIRO SABINO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há 

que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003638-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (AUTOR(A))

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003638-45.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, LUCIMAR SACRE DE CAMPOS 

RÉU: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, AUTO POSTO TREVINHO LTDA - 

ME Vistos... Autorizo o envio de cópia integral deste processo ao Juízo da 

2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, conforme solicitado no ofício 

juntado à Id. nº 1026094. Providencie a Sra. Gestora o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011004-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

RAVENNA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011004-04.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ASSUMPCAO RÉU: 

RAVENNA MACHADO, SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - EPP Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

20/03/2019, às 08:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, determino o envio dos autos ao 

Ministério Público para ciência e manifestação. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010944-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BRAZ DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010944-31.2018.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JONATHAN BRAZ DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS interposta por JONATHAN BRAZ DE SOUZA em desfavor do 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Requer 

em sede de tutela o fornecimento de carro reserva. São requisitos para a 

concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, 

de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, da análise dos autos, 

verifico que em que pese os argumentos da parte autora, constato da 

análise de seu Contrato de Seguro de Id. nº 17026347, 17026349, que não 

garante o fornecimento de carro reserva em caso de acionamento do 

seguro em virtude de acidente. Entende ainda a jurisprudência; EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E DANOS MORAIS- SEGURO- COBERTURA- AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO DA TUTELA. -Para deferimento da 

tutela antecipada, hão de restar comprovadas a verossimilhança das 

alegações e a inequivocidade da prova apresentada. Hipótese em que não 

há nos autos prova que traduza a verossimilhança de preenchimento dos 

requisitos para o fornecimento de veículo reserva até o final da demanda. 

(TJ-MG - AI: 10000180566416001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 20/11/0018, Data de Publicação: 28/11/2018) DESSA FORMA, 

por não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto, REJEITO 

A TUTELA PRETENDIDA. À vista da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 

334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 03/04/2019, às 11:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 
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334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000138-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS JOSE RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Processo em fase de cumprimento de 

sentença. 1 - No petitório acostado no Id. 16929928, o autor/credor alega 

que o requerido/devedor informou que a obrigação de fazer – retirada do 

nome do autor do Serasa – não foi efetivamente cumprida, uma vez que 

não foi feita ao tempo e ao modo determinado, posto que não trouxe 

comprovação da data em que houve a dita exclusão, requerendo fosse 

solicitado ao órgão para trazer a informação no processo. Já no pedido de 

cumprimento de sentença (Id. 17018186), postula pelo recebimento dos 

danos morais, honorários de sucumbência e também a multa cominatória 

imposta na decisão inicial. Posto isso, entendo necessário à expedição de 

ofício ao Serasa a fim de que informe a data da retirada do nome do autor 

daquele órgão, para depois o credor requerer cumprimento de sentença 

da multa. Isso porque, restou claro que não se sabe ao certo a data 

respectiva. Em sendo assim, oficie-se ao Serasa para que traga a 

informação no processo. Prazo: 10 dias. 2 – De outro banda, uma vez que 

inclusa a multa diária nos cálculos trazidos pelo autor no Id. 17018186, 

determino, caso queira, esperar a resposta do Serasa para que seja 

procedido novos cálculos aritméticos e/ou retifique o pedido de 

cumprimento de sentença requerendo tão somente os danos morais e os 

honorários de sucumbência, postergando o pedido com relação a 

cobrança da astreintes. 3 – Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 17 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008091-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DIAS EVANGELISTA (RÉU)

E D EVANGELISTA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008091-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALVANI MANOEL LAURINDO RÉU: E D EVANGELISTA - ME, 

EDSON DIAS EVANGELISTA V Vistos etc. Aguarde-se a apresentação de 

contestação. Com a defesa no processo, intime-se a parte autora para, 

querendo, ofertar impugnação. Prazo: 15 dias. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323213 Nr: 19594-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82619 Nr: 5063-47.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉLIO NOGUEIRA DA CUNHA, EVANDRO 

ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:OAB-MT 2397, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166 - MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257097 Nr: 15225-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR GLÓRIA DE ALMEIDA, ELDIA DA GLÓRIA 

DESTRO, WALDEMAR DE WITT, WILSON PEREIRA RODRIGUES, ALIRIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEREIRA RODRIGUES 

- OAB:2287 MS

 Certifico, que a parte requerida não comprovou o pagamento da 

condenação bem como não impugnou nos termos do artigo 525 CPC, 

conforme decisão de fls. 591, em sendo assim INTIMO parte autora para 

se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420040 Nr: 22025-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:OAB/MT 16.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela parte ré. Por outra 

banda, não há outros pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em se encontra.Posto que, declaro o feito saneado, o que por 

consequência fixo como ponto controvertido (art. 331, § 2º, primeira parte 

do CPC), comprovar se a empresa JC Martins-ME foi à locatária do veículo 

à época dos fatos, averiguar a impossibilidade do veículo em transitar nas 

vias públicas ante o gravame inserido, bem como seu impedimento de 

registro junto a Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, e 

consequentemente a existência de lucros cessantes perseguidos e o 

dever da requerida em indenizá-los.Assim, defiro as provas requeridas 

consistentes no depoimento pessoal da parte autora e prova testemunhal, 

consubstanciada na inquirição dos representantes legais das empresas 

JC Martins-ME e Construtora Compensatto Ltda.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 

15h30min.Intime-se o autor, via mandado, nos termos do art. 385, § 1º, do 

Código de Processo Civil.Advirto o requerido que as testemunhas deverão 

ser intimadas nos moldes do art. 455 do CPC.Defiro ainda a expedição de 

ofício a Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, a fim de que 

informe se o gravame inserido sobre veículo impede seu registro, seu 

trânsito em vias públicas, bem como esclareça a natureza do Registro 

Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga – RNTRC, e os 

requisitos para seu cadastramento, assinalando o prazo de 10 (dez) dias 

para a resposta.Indefiro o pedido de informações ao DETRAN haja vista 

que a informação pretendida, pode ser obtida mediante consulta a 

legislação vigente. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 253801 Nr: 12503-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISSILA DAL COL DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito de fls. 135/136, empreendi buscas eletrônicas 

junto à Receita Federal e à Justiça Eleitoral, obtendo-se 2 endereços da 

executada no município de Tangará da Serra/MT (respostas em anexo), 

distintos daquele informado às fls. 102/103, ainda que aparentemente 

muito próximos um do outro, razão pela qual, antes de determinar a 

expedição de nova depracata, faculto à parte manifestar-se a respeito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376074 Nr: 23819-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candelária Piscinas Indústria e Comércio Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA HOLZ - OAB:19229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 71, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço dos 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3103 Nr: 796-13.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALBINO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBATIAO VITORIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 199/200, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via 

INFOJUD, obtendo-se informações de que o executado não entregou 

“DIRPF” nos últimos 03 (três) anos fiscais, consoante extratos em anexo.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97930 Nr: 7259-53.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARMONIA EVENTOS LTDA, BRAVOS PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS LTDA, INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCF DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Oliveira Santos - 

OAB:9101, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 10875

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 212, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN, 

constatando-se que o devedor não possui veículos em seu nome (extrato 

em anexo), sendo dos autos ainda que perante à Receita Federal a 

empresa devedora encontra-se inativa, fazendo presumir que a 

executada não mais possui bens passíveis de penhora.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293498 Nr: 13482-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIPA SECURITIZADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENOTS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 74, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço dos 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.
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Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244986 Nr: 5550-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTEC CONSUTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TERRA SANTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marco aurélio de medeiros - 

OAB:21759MG

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fl. 81/82, expedi ofício 

eletrônico ao DENATRAN, via RENAJUD, não havendo, contudo, qualquer 

resultado para a existência de bens em nome do devedor, restando 

frustrada a tentativa de penhora online de veículos.

 Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requeira o que entender de direito, consignando que eventual 

reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line deverão ser 

instruídas com provas de alteração da situação financeira dos devedores, 

sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra inadmissível em 

face do princípio da razoável duração do processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237504 Nr: 17248-78.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, Hiram Cesar Silveira - OAB:3547-RO

 Vistos etc.

Considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os meios 

administrativos na busca de bens em nome do devedor, DEFIRO o pedido 

de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

extraindo-se informações da executada referentes aos 05 últimos anos 

fiscais, em anexo, sendo certo que, para os 02 (dois) últimos anos 

disponíveis para consulta perante à Receita Federal, não consta 

declaração entregue para os dados informados, subsistindo as 

informações fiscais dos anos de 2012 a 2014..

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 1170-58.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SOUZA DE DEUS - ME, IVANILSON 

SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 377/379, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via 

INFOJUD, obtendo-se informações de que os executados não entregaram 

declaração à Receita Federal nos últimos 03 (três) anos fiscais, 

consoante extratos em anexo.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245377 Nr: 5821-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 116/117, 

primeiramente expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, 

obtendo-se endereço da executada distinto de todos aqueles constante 

dos autos, desta feita na Comarca de Guarantã do Norte/MT, consoante 

resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas buscas perante 

outros órgãos ou empresas.

Desse modo, renove-se o mandado executório, mediante a expedição de 

carta precatória.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104707 Nr: 828-66.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINDO CONCEIÇÃO FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO 

ALVES - OAB:OAB/MT19.151, HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DA UNIC - OAB:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fl. 145, expedi ofício 

eletrônico ao DENATRAN, via RENAJUD, não havendo, contudo, qualquer 

resultado para a existência de bens em nome do devedor, restando 

frustrada a tentativa de penhora online de veículos.

 Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requeira o que entender de direito, consignando que eventual 

reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line deverão ser 

instruídas com provas de alteração da situação financeira dos devedores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296798 Nr: 17173-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se havido publicação da R. Sentença de p. 57/58 no DJE 10393 

de12.12.2018, RENOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. 

EDSON HENRIQUE DE PAULA, OAB-MT 7182, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA 
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DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER 

EMITIDA NO SITIO DO TJMT, ASSIM COMO PROVIDENCIE OS MEIOS PARA 

A REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA (CHAVEIRO, CAMINHÃO PARA 

REMOÇÃO DE POSSÍVEIS BENS E/OU).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263811 Nr: 3139-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZILDO MARQUES DE SOUZA, ELENIR MARIZE DE 

CAMPOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, BENTO LOPES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Considerando-se a publicação do R. Despacho de p. 63/64, no DJE 10388 

de 5.12.2018, REITERO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. 

EDSON HENRIQUE DE PAULA, OAB-MT 7182, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DE GUIA A SER 

EMITIDA DO TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001455-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAR DA SILVA FRANZOLINI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001455-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RÉU: ELIAR DA 

SILVA FRANZOLINI Vistos. Tendo em vista que a parte autora comprovou 

o recolhimento das custas iniciais (id. 14464953), determino o 

prosseguimento do feito. A pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo 

de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu 

poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não 

haja cumprimento da obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, 

rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. 

(art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os 

honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso 

o réu cumpra com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas 

processuais (art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008703-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACI LEMES DE MORAIS (RÉU)

JOAO LEMES DE MORAIS (RÉU)

ELISIA LEMES DE SOUZA (RÉU)

JORGE LEMES DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008703-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEUZA MARIA DA SILVEIRA RÉU: JOAO LEMES DE MORAIS, 

JORGE LEMES DE MORAIS, ELISIA LEMES DE SOUZA, JACI LEMES DE 

MORAIS Vistos. Recebo e emenda à inicial apresentada pela parte autora, 

pois satisfatória. No mais: I – Cite-se aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, atentando-se ao endereço informando 

para confinante, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – 

Por edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais 

interessados em lugar incerto, caso hajam (art. 259, I, do CPC); III – Por 

meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, à parte autora a gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005108-77.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JBS S/A EXECUTADO: PONTO DA CARNE BOVINA 

COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME Vistos. Cite-se a parte executada 

para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009629-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGANHA & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

RICARDO VIETA SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009629-79.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A DEPRECADO: MAGANHA 

& CIA LTDA - ME Vistos. Designo o dia 20 de março de 2019, às 16horas, 

para a inquirição da testemunha. Tendo em vista que a testemunha a ser 
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inquirida trata-se de Policial Rodoviário Federal requisite-se ao Comando 

da Polícia Rodoviária Federal. Comunique-se o Juízo Deprecante a data 

assinalada para o ato, para as providências necessárias. Às 

providências. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006684-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH MARIA DE CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (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 DECISÃO Processo: 1006684-42.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIZETH MARIA DE CAMPOS MARTINS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença 

proposta por MARIZETH MARIA DE CAMPOS MARTINS em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em 

que pretende o cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil 

Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Determinada a emenda à inicial 

para que o autor comprovasse a insuficiência de recursos para arcar com 

os custos da ação, este peticionou requerendo a juntada do comprovante 

de rendimentos (id. 10520936) Deste modo, recebo a emenda à inicial. 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Intime-se o executado, no endereço indicado nos 

autos, para, querendo apresentar contestação no prazo de 15(quinze) 

dias (art. 511, 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. 511 c/c 351, CPC). Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002054-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA MARIA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002054-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

RÉU: ROMILDA MARIA DE JESUS Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a emenda à inicial realizada pela parte autora não foi satisfatória, haja 

vista que não juntou cópia da notificação encaminhada à requerida, nem 

dos títulos inadimplidos, também não manifestou quanto à divergência do 

valor da multa nem corrigiu o valor atribuído à causa. Ressalta-se que, nos 

termos do inciso II do art. 292, do CPC, o valor da causa nas ações que 

tiver por objeto a resolução, resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o 

valor do ato ou da sua parte controvertida. No caso, a parte autora 

pretende a rescisão de contrato de compra e venda de maquinário cujo 

valor total é de R$554.250,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e 

duzentos e cinquenta reais), de modo que este deve ser o valor da causa. 

Ainda, considerando que além da rescisão do contrato a autora requer 

pagamento da multa, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos constantes na exordial, conforme disposto no art. 292, VI, do 

CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações de todas as 

inconsistências indicadas na decisão de id. 12373838, devendo corrigir o 

valor atribuído à causa, conforme disposto no artigo 292, II e VI, do CPC, 

promovendo o recolhimento das custas judiciais remanescentes, sob pena 

de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC c/c art. 321, parágrafo único, do 

CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 17 

de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002915-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002915-89.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING RÉU: TREZE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos. Recebo e emenda à 

inicial apresentada pela parte autora, pois satisfatória. Contudo, 

constata-se que a autora pleiteou a inclusão do seu cônjuge no polo ativo, 

mas não juntou procuração ad judicia deste para a causídica que 

subscreve a exordial. Em consequência, determino: I – Intime-se o autor 

Rony Tadeu Kolling para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

procuração ad judicia. Regularizada a representação processual, 

retifique-se o polo ativo da ação para acrescentar RONY TADEU 

KOLLING. II – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, atentando-se ao endereço informando para confinante, bem 

como todos os confinantes do referido imóvel; III – Por edital, com prazo de 

30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso 

hajam (art. 259, I, do CPC); IV – Por meio eletrônico, intime-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); V – 

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a 

averbação da presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto destes 

autos; Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002637-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE DEUS ARRUDA ARCEGO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002637-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME RÉU: 

ALESSANDRA DE DEUS ARRUDA ARCEGO Vistos. Incialmente recebo a 

emenda à inicial apresentada pela parte autora. Tendo em vista que os 

documentos juntados pela requerente demonstram a insuficiência de 

rendas para arcar com as custas e despesas processuais, concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 

e 99 do CPC. No mais, a pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo 

de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu 

poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não 

haja cumprimento da obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, 

rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os 

honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso 

o réu cumpra com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas 

processuais (art. 701, §1º, do CPC). Por fim. Consigno que fica 
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CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título original na 

secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 

10 dias. Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do 

prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos 

conclusos para deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008808-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAAC SOLINO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRA LUCIA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008808-61.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: IZAAC SOLINO DE CARVALHO EXECUTADO: ALTAMIRA 

LUCIA COELHO Vistos. Recebo a emenda à inicial. Tendo em vista a 

comprovação do recolhimento das custas, determino o prosseguimento do 

feito. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011156-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SOLERA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011156-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALZIRA SOLERA FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011174-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA XAVIER LAURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011174-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDIA XAVIER LAURO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em análise dos autos, verifica-se 

que o presente feito está endereçado ao Juizado Especial Cível, de forma 

que este juízo carece de competência para processar e julgar a presente 

demanda. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua 

redistribuição para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004711-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO NAZARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAMOS CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1004711-52.2017.8.11.0002 AUTOR(A): 

INOCENCIO NAZARIO DA SILVA RÉU: MARIA RAMOS CAMPOS Vistos etc. 

Em face da petição acostada no Id. 15221623, em que a parte autora 

requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita. Sem condenação em honorários, diante da inexistência do 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de dezembro 

de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAY ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

CLOVIS LEMOS DE GODOI (TESTEMUNHA)

LEONARDO MONTERANI PIZATI (TESTEMUNHA)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004870-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

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: 1004148-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(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: 1004263-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002270-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002270-35.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA RÉU: PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de decisão 

judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Dayana Barbara 

Dilschineider da Costa Chamorro e no polo passivo PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações e Gold Delos Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. Intime-se o devedor PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações e Gold Delos Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda., por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

15651392, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004041-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

COSMETICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO OAB - SP350063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIAN DOURADO ALVES DE CASTRO (REQUERIDO)

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito 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 

17079741, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito. Não havendo manifestação, devolva-se a missiva à 

Comarca de origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005873-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. DA SILVA TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MT LTDA (EXECUTADO)

 

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, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção. Caso a parte requerente não possua os 

benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para nova 

expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008217-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

 

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, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção. Caso a parte requerente não possua os 

benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para nova 

expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009720-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

 

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, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção. Caso a parte requerente não possua os 

benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para nova 

expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO(A))

 

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 16951490, 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000143-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MORALES GUARALDI (AUTOR(A))

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

TIAGO WALTIDES GAZETA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Antônio Augusto Ferreira de Assunção (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção. Caso a parte requerente não possua os 

benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para nova 

expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010056-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIMAS ROLON VELOSO TOLDO (EXECUTADO)

 

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, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção. Caso a parte requerente não possua os 

benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para nova 

expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002997-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON (AUTOR(A))

RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002997-57.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON, RUTH DA COSTA MARQUES 

FARINCHON RÉU: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO Vistos etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, venha à parte requerida manifestar 

acerca dos documentos juntados pela parte autora juntamente com a sua 

impugnação (id.13229767, 132297777, 13229789, 13229801, 13229815, 

13229818, 13229829 e 13229851), no prazo legal. Após, venham-me 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009411-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 23/02/2019, às 09h00, no imóvel do 

requerente localizado na Travessa A, nº 136, Bairro Centro – Manga – 

Várzea Grande – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVIA BIOLLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (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 

18/09/2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001155-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GONCALVES LEAL (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001155-42.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JAIRO GONCALVES LEAL EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos observo que a parte 

executada já foi devidamente intimada para realizar o pagamento do 

débito, conforme se observa o teor da decisão de id. 16455859, razão 

pela qual não há que se falar em nova intimação para realizar o pagamento 

de eventual saldo remanescente. Dessa forma, defiro parcialmente o 

pedido de id. 17116769 e determino que seja expedido alvará em favor da 

parte exequente para levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos no id. 16974460. No impulso, venha o exequente manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito remanescente acrescido da multa e honorários 

fixados nesta fase de cumprimento de sentença, conforme disposto na 

decisão de id. 16455859. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010995-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGREGOR FERREIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CRISTIANO LIMA FORMIGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, cuja guia deverá ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

Emissão de Guia de Diligência), comunicando tal providência nos autos. Em 

não havendo manifestação, devolva-se a presente missiva à comarca de 

origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008143-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POCONE LOCACAO E TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA DE AZEVEDO OAB - 051.188.981-02 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008143-45.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES EMBARGADO: POCONE LOCACAO E 

TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP REPRESENTANTE: ALINE 

CRISTINA DE AZEVEDO Vistos etc., Compulsando os autos observo que a 

parte embargada não foi devidamente intimada acerca da decisão de id. 

15262591, haja vista que a referida publicação foi realizada sem que 

constasse o nome de sua patrona Glecy Kelly de Mello, conforme 

verifiquei junto ao Sistema PJE. Assim, determino a Secretaria que 

promova nova publicação da referida decisão. Oportunamente venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008143-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POCONE LOCACAO E TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA DE AZEVEDO OAB - 051.188.981-02 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008143-45.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES EMBARGADO: POCONE LOCACAO E 

TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP REPRESENTANTE: ALINE 

CRISTINA DE AZEVEDO Vistos. Extrai-se da dicção do artigo 919, do 

Código de Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: “Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução”.[1] Na espécie, verifico da análise dos autos de n. 

1006495-30.2018.8.11.0002 que através de decisão proferida por este 

juízo em 03/09/2018, foi deferida à penhora de um imóvel matriculado sob 

o nº 18.727. Nesse passo, evidente que o juízo encontra-se garantido, de 

modo que um dos requisitos para o deferimento da medida está satisfeito, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- EFEITO SUSPENSIVO - CONCESSÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é 

uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos seus argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e à garantia integral do juízo. Na hipótese, verifica-se que os 

documentos colacionados aos autos, bem como as ilações trazidas pelos 

Agravantes a fim de sustentar a necessidade de suspensão da ação de 

execução merecem provimento, posto que presentes os requisitos 

exigidos na Lei processual.Com efeito, a execução está garantida por 

imóvel de valor bem superior ao objeto da dívida, cumprindo um dos 

requisitos necessários para se obter a concessão do efeito suspensivo. 

Por outro lado, está evidente a conjugação dos demais requisitos, ou seja 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, caracterizada pela suposta prática de agiotagem, bem como 

ameaças e coação para assinatura da escritura pública exequenda, 

matéria de fato que deverá ser objeto de amplo contraditório nas fases 

subsequentes para melhor esclarecimento, de modo que o 

prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo ao resultado útil 

do processo. Logo, o Recurso comporta provimento. (TJMT - CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). De outro lado, a 

embargante/executada salienta que há excesso nos valores cobrados na 

execução, podendo trazer prejuízos irreparáveis ao patrimônio do 

embargante. Desse modo, tenho por demonstrados os requisitos 

necessários para aplicação da norma inserta no §1º do art. 919 do CPC, 

de modo que deve o pedido de suspensão da execução ser acolhido. 

Posto isso, defiro o pugnado, pelo que determino a suspensão da 
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execução de n. 1008969-08.2017.8.11.0002, até ulterior deliberação deste 

juízo. Translade-se cópia da presente para os autos de n. 

1006495-30.2018.8.11.0002. Por fim, determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004921-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/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: 1008846-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1007998-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. MARQUES NETO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(RÉU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404361 Nr: 13526-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL 

TELECOM S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custas e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 140,59 = totalizando R$ 553,99, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 1514-53.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, TAYANE COUTO 

DA SILVA PASETTO - OAB:18228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4268/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488881 Nr: 7413-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI - ME, R. DA 

ROCHA & CIA LTDA, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442277 Nr: 7929-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARTINS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de danos morais e materiais c/c pedido de tutela 

antecipada promovida por Marli Martins de Morais em desfavor de Banco 

Bradesco Financiamento S/A.

Após a prolação da sentença a requerida compareceu nos autos e 

realizou o depósito da quantia de R$ 5.759,74 (fl.89v), relativo a 

condenação.

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 
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seu favor (fl. 100).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa à fl. 89v.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

consignados em juízo pela requerida.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 14 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384917 Nr: 1989-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADINY FRANCINY HUNGRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta por Ariadiny 

Franciny Hungria da Silva em desfavor de Banco Bradescard S/A, ambos 

qualificados nos autos. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC/2015.Ainda, CONDENO a parte requerente nas penas da 

litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa (art. 81, CPC).Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, 

caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba 

honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita.Outrossim, por consequência, revogo a 

liminar deferida nos autos, bem como determino seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito a fim de procedam novamente com a inscrição do 

nome da parte autora naqueles órgãos em relação ao débito de R$ 259,04 

(duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) referente ao 

contrato n°. 5274620006721000, devendo ser encaminhada cópia desta 

sentença junto com ofício a ser expedido.Transitada em julgado, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSILANE MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Fazenda publica municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIONILE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

VICENTE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Antônio (TERCEIRO INTERESSADO)

José (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-94.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDERSON DOS SANTOS, ROSILANE MENDES DOS SANTOS RÉU: 

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos, etc. Inicialmente, 

considerando a alteração/correção da localização do imóvel usucapiendo, 

necessário se faz a concessão de novo prazo para manifestação. 

Portanto, determino venha à parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nova manifestação, considerando a nova localização do imóvel 

e documentos apresentados. Ainda, citem-se, por edital, eventuais 

interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, oficiem-se 

as Fazendas Públicas, para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial e 

petição dando conta da alteração do imóvel usucapiendo (Ids. 1861030 e 

15311713), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 15311730), e 

da planta e memorial descritivo do bem (Id. 17047975). Oficie-se, ainda, ao 

5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2 ª Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda com o cancelamento da 

anotação realizada na matrícula do imóvel no Lote 01 da quadra 12 do 

Loteamento Parque Nova, Várzea Grande/MT (Id. 4804016), bem como 

para que proceda com nova anotação quanto à ação de usucapião 

proposta, no Lote 04 da quadra 12, Parque Nova Era, com cópia da 

matrícula do imóvel constante no Id. 15311730. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Após, dê-se vista ao membro do Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luís Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003602-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEVERTON ROSA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GOMES VANDERLEI (RÉU)

REGIANE LAURA DE AMORIM TOLEDO VANDERLEI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003602-03.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOEVERTON ROSA DE FRANCA RÉU: REGIANE LAURA DE AMORIM 

TOLEDO VANDERLEI, MARCOS ANTONIO GOMES VANDERLEI Vistos etc. 

Diante do não oferecimento de embargos pelos requeridos, apesar de 

devidamente citados (Ids. 9510920 e 16395503), converto a decisão 

mandamental em titulo executivo judicial, com vistas ao prosseguimento do 

feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial, do Código de 

Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 701 – Cumprimento de 

Sentença). De conseguinte, venha o exequente apresentar os cálculos de 

atualização do débito, em 05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte 

devedora, por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, 

inciso II, CPC/2015), para cumprimento da obrigação, de acordo com os 

cálculos a serem apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 
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independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC/2015. Para o caso de não pagamento voluntário 

pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, 

art. 523, CPC/2015). Determino, ainda, seja anotado nos registros do feito 

que se trata de cumprimento de sentença, renovando sua autuação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000160-92.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: IND. REUNIDA DE 

ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME, MARLY 

RODRIGUES FROES, REGIANE MARLI FROES RODRIGUES Vistos, etc. 

Trata-se de ação ordinária de rescisão de contrato de locação de imóvel 

industrial promovida por Cerâmica Del Rey Ltda. em face de Indústria 

Reunida de Artefatos de Cimento e Produtos Cerâmicos Ltda. Me, Espólio 

de Aparecido Reginaldo Rodrigues, Regiane Marli Lopes Froes Rodrigues, 

sustentando, em síntese, que firmou com a parte requerida instrumento 

particular de locação de estabelecimento industrial, locando o imóvel e 

todos os equipamentos que compõe a indústria Cerâmica Del Rey nesta 

comarca, em 04/08/2006 com prazo de três anos de duração, tendo sido 

renovado por prazo indeterminado. Salienta que a partir de dezembro/2014 

a parte requerida deixou de efetuar os pagamentos dos alugueis, motivo 

pelo qual em 22/05/2015 a parte autora notificou o réu de que não tinha 

interesse na continuidade do contrato de locação e que desejava a 

devolução do imóvel e dos equipamentos alugados. Aduz que os 

requeridos abandonaram o local a partir de agosto/2015, todavia, os 

equipamentos que estavam locados foram removidos pela parte requerida 

e o imóvel foi parcialmente destruído no seu interior. Assim, requereu a 

concessão de tutela de urgência “para que o oficial de justiça faça auto de 

constatação da situação do imóvel industrial – cerâmica del rey – situado 

na Avenida 31 de Março, matrícula n°. 7.135, no que tange às construções 

internas e equipamentos industriais, demonstrando seu completo estado 

de abandono”. No mérito, pugnou pela declaração de rescisão do contrato 

de locação; pela condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização relativo aos equipamentos industriais objeto da locação, em 

valor a ser apurado por meio de perícia técnica; ao pagamento do valor 

dos alugueis vencidos no período de dezembro/2014 a agosto/2015; ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos causados nas construções 

internas do imóvel (fornos, galpões). O pedido liminar foi indeferido no id. 

11331509. A parte requerida apresentou contestação id. 14772623, 

aduzindo, inicialmente, existência de litisconsórcio passivo necessário a 

teor do disposto no art. 113, II, c/c art. 114, ambos do CPC, requerendo, 

assim, a inclusão da Cerâmica Santa Luzia Indústria e Comercio Ltda. e de 

Wagner Pereira Bosi, no polo passivo da lide. Arguiu preliminar de 

ilegitimidade ativa, bem como impugnou o valor da causa e pugnou pela 

concessão de justiça gratuita a empresa Cerâmica Santa Luzia Indústria e 

Comercio Ltda. e Regiane Marli Froes. No mérito disse que o imóvel 

indicado nas fotos que constam na inicial pertence à empresa Cerâmica 

Santa Luzia Indústria e Comercio Ltda., de acordo com a matrícula n. 

79.563 registrada no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro desta 

Comarca, cuja propriedade remonta desde o ano de 1981. Atesta, 

portanto, ausência de identidade entre o imóvel descrito na inicial e o que a 

empresa Cerâmica Santa Luzia é proprietária. Afirma que as partes 

sempre tiveram relacionamento negocial, tanto é que o sócio da autora, Sr. 

Wagner, foi sócio proprietário da empresa Cerâmica Santa Luzia, contudo 

as contestantes negam a existência do instrumento particular de locação 

de estabelecimento, objeto do litígio, porém confirmam que a empresa 

Cerâmica Santa Luzia e a autora (Cerâmica Del Rey) tinha sua sede no 

mesmo endereço, ressaltando novamente que a área indicada nas fotos é 

de propriedade da Cerâmica Santa Luzia. Destaca que a requerida 

Indústria Reunida exerceu suas atividades de 2006 a 2009 na propriedade 

da empresa Cerâmica Santa Luzia, no entanto em 2009 encerrou suas 

atividades no local, vindo a empresa Cerâmica Santa Luzia a retomar ali as 

suas atividades. Assim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. 

Formulou, ainda, pretensão reconvencional, aduzindo que a 

reconvinda/autora confessou ter esbulhado o imóvel litigioso, cuja 

propriedade é da reconvinda Cerâmica Santa Luzia Indústria e Comércio 

Ltda. desde o ano de 1986, requerendo, assim, a concessão de liminar 

para reintegração da posse do imóvel e no mérito a confirmação da liminar. 

Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Antes de analisar a 

regularidade da pretensão reconvencional, faz-se mister delimitar os 

integrantes do polo ativo e passivo de ambas as lides (principal e 

reconvencional) a fim de esclarecer quem, de fato, deve integrar a 

presente demanda. Do litisconsórcio passivo necessário Aduz a parte 

requerida que a empresa Cerâmica Santa Luzia Indústria e Comercio Ltda. 

e Wagner Pereira Bosi devem compor o polo passivo da lide. Pois bem. A 

respeito do litisconsórcio necessário dispõe o art. 114 do CPC que “o 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Esmiuçando 

o tema aponta o doutrinador Fredie Didier Júnior que “o litisconsórcio 

necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do 

polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da 

própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por 

imperativo legal”. Frisa, ainda, que “como regra sem exceção, não há 

litisconsórcio necessário ativo[1]”. Nesse caminho, considerando que a 

lide principal tem por objetivo a rescisão do contrato particular de locação 

de imóvel industrial celebrado entre a empresa autora Cerâmica Del Rey 

Indústria e Comércio Ltda. e a empresa requerida Indústria Reunida de 

Artefatos de cimento e Produtos Cerâmicos Ltda.-ME, não vejo razão para 

a inclusão de outros personagens polo passivo ou ativo da lide. A relação 

jurídica da lide principal se restringe a apreciação da legalidade do 

contrato de locação e dos supostos danos dele decorrente, pouco 

importando, prima facie, quem é o titular do imóvel, mas sim a relação 

obrigacional assumida pelas partes. Assim, não fazendo a empresa 

Cerâmica Santa Luzia Indústria Ltda. Comercio Ltda. parte da relação 

negocial de locação, ao menos não naquela informada na exordial, também 

não há porque integrá-la no polo passivo da presente lide, pois a eficácia 

da sentença condenatória/indenizatória não irá atingi-la. Se o imóvel, 

objeto do contrato de locação pertence ou não à empresa autora, esta 

matéria que deve ser deduzida por via própria, como já fez a empresa ao 

propor a ação reconvencional. Já com relação à lide secundária não 

vislumbro nenhum impeditivo a inclusão de outras pessoas tanto no polo 

ativo como no polo passivo, à vista da previsão legal no art. 434, § § 3º e 

4º, do CPC, in verbis: “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação 

principal ou com o fundamento da defesa. ... § 3º A reconvenção pode ser 

proposta contra o autor e terceiro. § 4º A reconvenção pode ser proposta 

pelo réu em litisconsórcio com terceiro.” Deste modo, delimito a relação 

jurídica da lide principal mantendo as mesmas partes (CERÂMICA DEL REY 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de INDÚSTRIA REUNIDA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO E PROD. CERÂMICOS LTDA., MARLY 

RODRIGUES FROES E REGIANE MARLI FROES RODRIGUES). Na 

reconvenção passará constar como reconvintes INDÚSTRIA REUNIDA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO E PROD. CERÂMICOS LTDA., MARLY 

RODRIGUES FROES E REGIANE MARLI FROES RODRIGUES E CERÂMICA 

SANTA LUZIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e como reconvindos 

CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e WAGNER PEREIRA 

BOSI. Retifique-se a autuação do presente feito. Da Justiça Gratuita As 

requeridas/reconvintes Regiane Marli Froes Rodrigues e Cerâmica Santa 

Luzia Ltda. pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que a empresa está inativa desde o ano de 2014 e 

após o falecimento do Sr. Aparecido Reginaldo Rodrigues as postulantes 

tiveram vários problemas, tendo como fonte de renda apenas o salário de 

secretaria escolar auferida pela requerida Regiane. No tocante a empresa 

Cerâmica Santa Luzia, é certo que a gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 
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de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[2]. No caso dos autos, o fato da empresa estar inativa desde o ano 

de 2014 já demonstra não estar auferindo lucros que possa suportar as 

despesas pessoais, sendo, portanto, cabível o deferimento da justiça 

gratuita em seu favor. Já em relação à requerida Regiane, tendo ela 

apresentado declaração de hipossuficiência juntamente com sua carteira 

de trabalho, tem-se que se encontram presentes os pressupostos do art. 

98 do CPC. Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita à 

requerida/reconvinte Regiane Marli Froes Rodrigues e a reconvinte 

Cerâmica Santa Luzia Ltda. Da reconvenção Compulsando os autos, 

vislumbro que os reconvintes Indústria Reunida de Artefatos de Cimento e 

Prod. Cerâmicos Ltda., Marly Rodrigues Froes e Regiane Marli Froes 

Rodrigues e Cerâmica Santa Luzia Indústria E Comércio Ltda. 

apresentaram reconvenção, contudo deixaram os reconvintes Indústria 

Reunida de Artefatos de Cimento e Prod. Cerâmicos Ltda. e Marly 

Rodrigues Froes de comprovar o recolhimento das custas judiciárias, já 

que em relação às outras duas reconvintes houve o deferimento da justiça 

gratuita acima (art. 1.222. da CNGC). Assim, considerando que a 

reconvenção é um modo de exercício do direito de ação por parte do 

requerido contra o autor, contra-atacando a pretensão deduzida na lide 

principal, buscando um pronunciamento judicial em seu favor, faz-se 

necessário o recolhimento de custas/taxas para sua regular distribuição. 

Dessa forma, determino que os reconvintes Indústria Reunida de Artefatos 

de Cimento e Prod. Cerâmicos Ltda. e Marly Rodrigues Froes recolham as 

custas e taxas judiciárias com a distribuição da ação reconvencional, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Por 

oportuno, deverá também a parte reconvinte indicar o endereço atualizado 

do reconvindo Wagner para fins de citação. Oportunamente venham-me 

os autos conclusos para apreciação do pedido liminar formulado em 

reconvenção e ordenação do procedimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Curso de direito processual civil. 18ª ed. São Paulo: Juspodivm. 

p. 460 e 464. [2] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 

09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em 

REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 

16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. 

nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; 

EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de 

Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. 

Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009368-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI RÉU: ADEMIR IVES BONFIM, 

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA Vistos. A parte autora consignou em 

audiência de conciliação, conforme termo de Id. 17133840, pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja a 

busca e apreensão do veículo sub judice, uma vez que a audiência de 

conciliação restou inexitosa. Desta feita, malgrado o teor dos fundamentos 

levantados pela parte requerente, não vislumbro qualquer mudança no 

cenário fático ou jurídico que possa alterar a convicção anteriormente 

formada na decisão de Id. 15996123. Sobremais, a parte autora não 

apresentou qualquer documento ou fato novo a justificar a reanálise do 

pedido, motivo pelo qual o indeferimento é medida que se impõe. Posto 

isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. No mais, aguarde-se o decurso de prazo para 

apresentação de contestação. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007712-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITOY CURVO (EMBARGANTE)

NEUZA MARIA CURVO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007712-45.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JAQUELINE VITOY CURVO, NEUZA MARIA CURVO EMBARGADO: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos, etc. Jaqueline Vitoy Curvo e 

Neuza Maria Curvo promovem os presentes embargos à execução em 

desfavor de Várzea Grande Shopping S/A., alegando que em virtude de 

dívidas acumuladas com o embargado realizaram uma proposta de acordo 

para o pagamento do débito que a época totalizava o valor de R$ 

260.921,02 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e dois 

centavos, sendo então realizada uma contraproposta pelo embargado 

oferecendo um desconto de 53,05% do montante total, resultando no valor 

de R$ 138.423,13 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais 

e treze centavos). Aduzem que concordaram com o valor apresentado 

pelo embargado que seria pago de forma parcelada, bem como salientam 

que realizaram o pagamento do valor de R$ 48.640,56 (quarenta e oito mil 

seiscentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos). Afirmam que 

novamente solicitaram junto ao embargado renegociar o saldo devedor, 

razão pela qual o acordo celebrado em junho de 2017 foi suspenso e 

enviado nova proposta para as embargantes pagarem o valor de R$ 

108.283,31 (cento e oito mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e um 

centavos), porém alegam que o embargado não considerou a quantia já 

adimplida. Assim, afirmam a existência de excesso de execução levando 

em consideração o valor proposto para pagamento e a quantia paga o que 

resulta em um débito no valor de R$ 59.642,75 (cinquenta e nove mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Ao final 

requerem o reconhecimento do excesso de execução, sendo reconhecido 

como devido o valor de R$ 59.642,75 (cinquenta e nove mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), bem como a 

condenação do embagado as penas de litigância de má-fé. Na decisão de 

id. 1313706 os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. A 

audiência de conciliação realizada nos autos restou infrutífera (id. 

11018929). O embargado apresentou impugnação aos embargos no id. 

11085979 alegando que as propostas de acordo apresentadas as 

embargantes não foram aceitas ou assinadas por elas, não surtindo 

qualquer efeito jurídico. Ainda, alega que na proposta de acordo a dívida 

de R$ 218.629,56 (duzentos e dezoito mil seiscentos e vinte e nove reais 

e cinquenta e seis centavos) já levava em consideração a importância 

quitada pelas embargantes. Ainda, afirma que o valor de R$ 108.283,31 

(cento e oito mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) 

tratava-se de uma proposta de recebimento caso o acordo fosse firmado 

naquele momento, porém o acordo não foi firmado e tão pouco realizado o 

pagamento. Dessa forma, não há como levar em consideração o valor da 

proposta, razão pela qual requereu a improcedência do pedido inicial. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. De entrada, registro que 

a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a 

prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento. No 

presente caso, observa-se que a relação jurídica é incontroversa nos 

autos, pois as embargantes não negam o negócio jurídico firmado com o 

embargado, contudo afirmam a existência de excesso de execução na 

medida em que o embargado teria realizado proposta de pagamento no 
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importe de R$ 108.283,31 (cento e oito mil duzentos e oitenta e três reais e 

trinta e um centavos) e elas teriam efetuado o pagamento do valor de R$ 

48.640,56 (quarenta e oito mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e 

seis centavos), restando dessa forma um saldo devedor de R$ 59.642,75 

(cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos). Da análise dos autos observo que o embargado realizou 

proposta de pagamento relativo ao débito de R$ 218.629,56 (duzentos e 

dezoito mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), 

concedendo as embargantes o desconto de 50%, o que resultaria no 

montante de R$ 108.283,31 (cento e oito mil duzentos e oitenta e três reais 

e trinta e um centavos) a ser pagos de formas parceladas, conforme se 

observa do documento de id. 10243930. Todavia, não há nos autos 

provas de que a respectiva proposta de acordo tenha sido devidamente 

firmada entre as partes, tendo em vista que o instrumento de confissão de 

dívida “Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Locação 

dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping” sequer foi 

assinado pelas partes, conforme se verifica no id. 10296785. Dessa 

forma, não há como considerar o valor de R$ 108.283,31 (cento e oito mil 

duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) como sendo o valor 

da dívida, pois a proposta de pagamento não foi formalmente aceita pelas 

partes. Portanto, a alegação de excesso de execução levantada pelas 

embargantes levando em consideração o valor proposto para pagamento 

não prospera. Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos 

embargos à execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. Condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e 

da verba honorária que fixo em R$ 2.500,00 (dos mil e quinhentos reais), 

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 - §8º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude das embargantes serem beneficiárias dos benefícios da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os 

autos em associados (Processo n. 1003684-34.2017.8.11.0002). 

Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009774-24.2018.8.11.0002

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009774-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMILZA ELOY DA PAIXAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

pedido de indenização por dano moral proposta por Emilza Eloy da Paixão 

em desfavor de Tim Celular S/A todos devidamente qualificados nos autos. 

As partes informaram a realização de acordo extrajudicial no Id. 16981260 

e requereram a sua homologação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 16981260). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003847-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003847-77.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos, etc. Andreluci Luiza Ribeira promove a 

presente ação de indenização por danos materiais e danos morais em 

desfavor de Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em suma, que adquiriu o 

imóvel localizado na Rua 42, Quadra 05, nº 13, no Bairro Parque Paiaguás 

de Elizabeth Fonseca de Sou e Jose Martins com anuência da requerida. 

Aduz que para a sua surpresa em outubro de 2017 foi informada que um 

terceiro havia invadido a sua propriedade e iniciado uma construção no 

local. Assim, entrou em contado com a requerida, porém não obteve 

sucesso. Dessa forma, após expor suas razões jurídicas, requereu seja a 

requerida condenada ao pagamento de uma indenização a título de dano 

material no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor estimado 

ao imóvel e uma indenização a título de dano moral equivalente a R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Juntou documentos de ids. 13156244 a 

13156352. A audiência de conciliação restou infrutífera em virtude da 

ausência da parte requerida, apesar te der sido devidamente citada (id. 

15574557). Em seguida foi constatado que a requerida deixou transcorrer 

o prazo para apresentar defesa sem qualquer manifestação, conforme 

teor da certidão de id. 16155326, vindo-me os autos conclusos para 

deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Da análise detida dos autos, 

verifico que o direito de ação da parte autora encontra-se fulminado pela 

prescrição, senão vejamos. Pois bem. Com efeito, o prazo prescricional da 

pretensão de reparação civil, antes vintenário, foi reduzido 

substancialmente pelo novo diploma legal, passando a ser de três (03) 

anos, nos termos do inciso V, do §3º, do artigo 206, do Código Civil, que 

assim dispõe: “Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: I - a pretensão 

relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; II - a pretensão para 

receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; III - a 

pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações 

acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 

capitalização ou sem ela; IV - a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil (...)” Na 

hipótese versada (venda em duplicidade de imóvel), o prazo prescricional 

inicia-se com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a 

escritura de compra e venda celebrado pelo terceiro adquirente é 

registrada no Cartório de Registro de Imóvel. Isso porque, a data do 

registro da escritura tornou público o negócio celebrado pelo terceiro, 

devendo ser considerado, para todos os fins, como sendo essa ocasião 

em que a demandada tomou conhecimento do fato. A jurisprudência não 

dispõe de forma diversa, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE 

IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO 

ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O prazo prescricional nas ações em que se discute venda 

em duplicidade de imóvel se inicia com a ciência do ato ilícito, ou seja, a 

partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis.” (TJMT - Ap 132039/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) “PROCESSO CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA EM DUPLICIDADE DE LOTES. 

INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE 

REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES 

DEVIDOS. 1. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de 

danos decorrentes de ato ilícito consistente em venda dúplice de imóvel. 

Inteligência do art. 206, inc. V, § 3º, do Código de Civil. 2. À luz do princípio 

da actio nata, nos casos em que a pretensão se fundamenta na reparação 

civil, para o início da contagem do prazo prescricional, não se afigura 

suficiente a violação do direito, exigindo-se o conhecimento da violação 

pela parte ofendida. 3. Nas ações em que se discute venda em duplicidade 

de imóvel, a ciência do ato ilícito coincide com a data do registro da 

escritura da segunda compra e venda do imóvel, sobretudo porque o ato 

confere publicidade ao negócio jurídico. (...) (TJDF - Acórdão n.1010427, 

20160310204624APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 29/03/2017) “APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA. 
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IMÓVEIS VENDIDOS DUAS VEZES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MANTIDA EM RELAÇÃO AO LOTE 

Nº 10. AFASTADA A PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO LOTE 09. SENTENÇA 

CONFIRMADA. ILEGITMIDADE PASSIVA. As empresas demandadas detêm 

legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, uma porque é 

proprietária do loteamento a outra porque é responsável pela celebração 

do negócio jurídico, inclusive, percebendo valores relativos ao preço. Daí 

decorrendo a responsabilização solidária para indenizar os requerentes 

por perdas e danos, em razão da venda do imóvel em duplicidade. 

PRESCRIÇÃO. Começa a correr o prazo prescricional para indenização 

por perdas e danos da data da averbação junto ao Oficio Imobiliário da 

venda do imóvel pertencente, por contrato particular de compra e venda 

aos demandantes a terceiro. Art. 206, § 3º, V, do CPC. (...).” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70036925667, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Julgado em 07/12/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA EM 

DUPLICIDADE. TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

CITRA PETITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. 

RESSARCIMENTO. VALOR DO IMÓVEL VENDIDO À TERCEIROS 

DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. 1. A sentença analisa expressamente os pontos 

invocados nos autos, não restando caracterizado o julgamento citra petita. 

2. Vendido lote a terceiro de boa-fé, resta ao adquirente o direito à 

reparação civil, na forma de indenização por perdas e danos, 

prescrevendo em três anos, segundo a disposição do artigo 206, § 3º, V, 

do Código Civil, contados a partir do momento em que a escritura da 

compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis. (...)” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0362.14.009893-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2017) Deveras, 

o registro da escritura pública de venda do imóvel a terceiro foi realizado 

junto à margem da matricula do imóvel litigioso na data de 13/01/2014, 

conforme cópia encartada no id. 13156347. Portanto, considerando que o 

evento danoso (venda em duplicidade de imóvel) que teria culminando com 

os alegados danos morais e materiais narrados na inicial, ocorreu no ano 

de 13/01/2014, aliado ao fato que a presente ação indenizatória foi 

ajuizada apenas em 11/05/2018, tenho que o exercício da pretensão 

indenizatória para a autora encontra-se prescrito. Posto isso, DECLARO, 

de ofício, prescrita a pretensão da autora à reparação civil deduzida em 

juízo. Por conseguinte, resolvo o mérito consubstanciado no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de 

Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, ordeno 

sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003613-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GTI FIIRST COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THAISY MARTINS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003613-66.2016.8.11.0002. AUTOR(A): GTI 

FIIRST COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - ME RÉU: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais proposta por GTI 

FIIRST Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. em desfavor de Várzea 

Grande Shopping S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. No id. 

17084893 as partes GTI FIIRST Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda., 

Várzea Grande Shopping S/A e Thaisy Martins de Almeida informaram a 

realização de acordo extrajudicial, bem como requereram a sua 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (id. 17084893). Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003312-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES (AUTOR(A))

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. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003312-22.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LOURIVAL GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Lourival Gomes propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando que em 31/07/2016 foi 

vítima de acidente com veículo, pelo qual sofreu fratura em membro inferior 

direito e trauma na coluna lombar. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram documentos. A 

requerida devidamente citada apresentou contestação no Id. 4185893, 

instruída de documentos, alegando preliminarmente inépcia da inicial pela 

ausência de pedido específico quanto ao reembolso de despesas médicas 

e ausência de interesse de agir. Afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez 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 os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Audiência de 

conciliação realizada restou inexitosa, conforme termo no Id. 4822103. A 

parte autora impugnou a contestação no Id. 5007620. No Id. 10491573, foi 

juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que a partes se manifestaram a seu respeito nos Ids. 

10545658 e 10598330. Na sequência, foi determinada a intimação das 

partes, para manifestaram a respeito das provas a serem produzidas nos 

autos, tendo somente a requerida se manifestado e informado acerca da 

divergência de informações prestadas quanto à ocorrência do acidente, 

alegando que o autor teria ingressado com outra ação 

(1003140-46.2017.811.0002), em trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca, 

visando o recebimento da indenização do seguro decorrente de acidente 

ocorrido em 01/08/2016, um dia após o acidente do processo em tela, não 

respeitando assim o princípio da boa-fé (Id. 9608028). Sendo assim, a 

parte autora foi devidamente intimada, a fim de esclarecer os fatos 

trazidos aos autos, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(Ids. 10740875 e 12325853). Por fim, no Id. 16485144 foi determinado a 

parte autora aportar aos autos o requerimento administrativo prévio, tendo 

cumprido com o determinado de acordo com o Id. 16951917. Os autos 

vieram conclusos para decisão. 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, 
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eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Assim, passo a análise das preliminares arguidas em 

contestação e mérito. Da inépcia da inicial A requerida alega a inépcia da 

inicial, sob o argumento de que o autor juntou comprovantes de 

desembolso de despesas médicas injustificadamente. Assim, pugnou pela 

extinção do feito sem o julgamento do mérito. Desde logo, vejo que a 

preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no 

§ 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais 

sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência 

de pedidos incompatíveis entre si. Pois bem, a análise do processo revela 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a realização da 

defesa do requerido sem maiores empecilhos. Ademais, verifico que a 

parte autora junta tais documentos, a fim de comprovar o ocorrido, e não 

com a intenção de receber indenização dos valores desembolsados com 

as despesas médicas, não sendo tal fato por si só causa para o 

indeferimento da petição inicial. Por isso, rejeito a presente preliminar. Da 

falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de 

agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Pois bem. Compulsando os autos 

observo que alegação da ausência de prévio requerimento administrativo 

foi suprida pela parte autora, conforme se observa no Id. 16951917. 

Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – 

PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, rejeito a respectiva preliminar. Da sucumbência Quanto ao 

pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o 

mérito devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista a ausência do comprovante de endereço, observo que a petição 

inicial está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das 

regras expostas, sendo certo que os documentos juntados na inicial 

comprovam a sua residência, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito Inicialmente, no 

que diz respeito à alegação da requerida quanto à divergência nas 

informações prestadas acerca do acidente questionado na presente lide, 

e nos autos n. 1003140-46.2017.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível 

desta comarca, visando o recebimento da indenização do seguro 

decorrente de acidente ocorrido em 01/08/2016, verifico que aquela ação 

restou julgada improcedente, diante da não comprovação do autor em ter 

se envolvido em acidente de trânsito na referida data, pois certo é que ele 

se encontrava hospitalizado no mesmo período decorrente do acidente 

questionado na presente ação, não dirimindo assim, a análise dos pedidos 

da presente demanda. Pois bem. 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, alega que a requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, ressalta 

a inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

proprietário do veículo envolvido no sinistro encontrava-se inadimplente 

com o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o 

pedido inicial deve ser julgando improcedente. 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. 3066034 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea 

Grande no qual consta que a parte autora sofreu acidente de trabalho 

envolvendo um trator. 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 

dispicienda 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 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 noticiado na inicial. No que diz respeito à alegação da requerida 

quanto à ausência de cobertura pelo seguro DPVAT por acidente causado 

por trator ou máquina agrícola, esclareço, que o trator se enquadra no 

conceito de veículo automotor terrestre, de modo que os danos 

decorrentes do sinistro envolvendo referido veículo possuem cobertura 

para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sendo irrelevante que tal 

sinistro configure também acidente de trabalho, conforme jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. TRATOR. VEÍCULO 

AUTOMOTOR. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. RECEBIMENTO DA 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. Não é requisito para se 

caracterizar acidente de trânsito a sua ocorrência em via pública, 

bastando que seja causado por "veículo automotor", este em movimento 

ou não. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano, 

devida a indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.14.016790-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

24/05/2016, publicação da súmula em 17/06/2016 Nesse sentindo também 

é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO 

AUTOMOTOR - MÁQUINA COLHEITADEIRA DE MILHO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – COBERTURA DEVIDA - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO - RECURSO NESSE PONTO PROVIDO. O 

Seguro Obrigatório DPVAT, tem por finalidade indenizar vítimas de 

acidentes de trânsito causados por veículos automotores de via terrestre 

a pessoas transportadas ou não, ou seja, veículo à propulsão que 

tecnicamente circula por seus próprios meios; portanto, não há de excluir 

da indenização quando o veículo causador do dano tratar-se de máquina 

agrícola, na espécie uma colheitadeira de milho, independentemente do 

seu registro ou licenciamento no órgão competente. A indenização, assim 

como, a correção monetária sobre dívida por ato ilícito são calculados a 

partir da data do evento danoso (sinistro). Precedentes do STJ. Os 

honorários advocatícios em caso de condenação em valor monetário 

devem ser fixados nos termos do art. 20, §3º, do CPC.” (TJMT - Ap 

55101/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015) 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 

autora relacionada ao seu tornozelo direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 10491573, 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 autora relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu tornozelo 

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 requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do 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, o 

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 do seu tornozelo esquerdo em 75%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco 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 Lourival Gomes em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta 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 31/07/2016 (Id. 3065935), 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 requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). 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
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Processo Número: 1006575-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lucas Mateus de Arruda (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006575-28.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LUCAS MATEUS DE ARRUDA REPRESENTANTE: SIMIAO DE ARRUDA 

FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, etc. Lucas Matheus Arruda promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. 

Após o trânsito em julgado da sentença a exequente requereu a intimação 

do devedor para realizar o pagamento do valor devido. No id. 13492333 o 

executado informou a realização do depósito em juízo da quantia de R$ 

4.231,57 (id. 17038362), sendo que em seguida a exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (id. 17127842). Após, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que o valor depositado nos autos no id. 17038362 serviu 

para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação 

de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, 
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na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003005-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (RÉU)

INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLINICAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

CELSO EDUARDO NAHSSEN OAB - SP127687 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009141-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BARBOSA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Correspondência Devolvida (Id. 16942839).

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

Aliança Metalurgica (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ETERNIT S A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002824-96.2018.8.11.0002 

Vistos. DO EDITAL PREVISTO NO ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 

7º, §2º DA LRF Compulsando os autos, constato apresentação do plano 

recuperacional (id. 14057901), assim como da lista de credores elaborada 

pela administradora judicial (id. 15850143). Em impulsionamento regular do 

feito, recebo o plano recuperacional, bem como a lista de credores da 

administração judicial, para que seja expedido edital único, nos termos do 

art. 55, parágrafo único e art. 7º, §2º da LRF, inaugurando a fase de 

verificação de crédito judicial via impugnações à lista de credores 

elaborada pela administradora judicial, bem como possibilitar aos credores 

oposição de objeções ao plano recuperacional. Deverá constar no edital, 

advertência dos prazos, e ainda que o plano recuperacional encontra-se 

disponível nos autos eletrônicos, como também para consulta perante a 

administradora judicial. Uma vez expedido, a recuperanda terá o prazo de 

72 (setenta duas) horas para realizar a publicação na imprensa oficial, 

após comprovar nos autos no mesmo prazo. DO PEDIDO DA 

RECUPERANDA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE Por meio da petição de id. 16780351 a recuperanda 

formulou pretensão para que seja suspenso o procedimento de 

consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula n. 

11.379, de sua propriedade que, contudo, foi dada em garantia ao Banco 

Bradesco S/A. Afirma que em 27.11.2018 foi intimada pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, o valor 

de R$ 400.722,98 adstrito ao “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 

Capital de Giro nº 238/2647/0809” garantido por alienação fiduciária sobre 

o imóvel em questão, registrado no registro de imóveis competente. 

Assevera que sobre o referido imóvel dado em garantia fiduciária 

encontra-se o seu ponto comercial (sede), se tratando, portanto, de local 

essencial para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, razão 

pela qual a consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição 

financeira comprometerá o soerguimento da empresa, bem assim impedirá 

o cumprimento do plano judicial. Pois bem. Analisando detidamente a cópia 

da matrícula do imóvel este foi cedido em garantia de alienação fiduciária 

em favor do Banco Bradesco S/A, não havendo dúvidas de que os 

créditos dessa natureza não se sujeitam aos efeitos da recuperação, a 

teor do § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, que assim dispõe. “§ 3o 
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Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Diante de tais 

disposições legais, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos 

efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do 

devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear pela retomada do bem 

objeto da garantia. Contudo, o legislador também cuidou de assegurar que 

a lei atinja sua finalidade precípua, de preservação das empresas, ao 

consignar na parte final do citado dispositivo a impossibilidade de venda 

ou retirada da empresa em recuperação judicial os bens de capital 

essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 

dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, garantindo 

assim condições mínimas para que se mantenha ativa no mercado. Como 

mencionado anteriormente, o intuito da norma, ao fazer a ressalva contida 

na parte final do aludido § 3º, do art. 49, é impedir que, durante o prazo de 

blindagem, em que devem ocorrer as negociações com seus credores, a 

empresa em recuperação judicial não perca sua capacidade produtiva 

pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades, em 

razão de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Nesse 

sentido, o imóvel registrado sob a matrícula n. º 11.379 (Id. 12727457), 

consoante alegado e comprovado nos autos por intermédio de fotos, foi 

reconhecido à essencialidade do bem, uma vez que é o local onde 

funciona o estabelecimento comercial da recuperanda, de modo que se 

mostra essencial a suas atividades diárias, conforme determinado na 

decisão sobre o id. 15529142. Ultrapassada a questão da essencialidade 

dos bens, deve-se analisar a questão sob o âmbito da natureza do 

crédito, devendo-se ponderar se o princípio de preservação da empresa 

pode prevalecer sobre o direito de propriedade do credor fiduciário, para 

impedir a consolidação da propriedade do imóvel em virtude da 

inadimplência do devedor, durante o chamado prazo de blindagem. 

Conforme dispõe o § 7º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, que institui a 

alienação fiduciária de coisa imóvel, a consolidação da propriedade do 

imóvel em nome do credor fiduciário, ocorre extrajudicialmente pela 

simples ausência de purgação da mora no prazo legal, in verbis: “§ 7o 

Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do 

competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.” Como se pode 

observar, ao contrário da alienação sobre bens móveis, em que a 

propriedade só é consolidada após a retomada do bem, no caso da 

alienação de imóveis a perda da propriedade ocorre antes mesmo de 

qualquer ato de destituição do devedor da posse sobre o bem, o que 

revela uma medida muito mais gravosa e irreversível, contrariando os 

princípios para os quais foi criado o instituto da recuperação judicial. 

Ressalta-se ainda, que a parte final do § 3º, do art. 49, ao consignar que 

durante o prazo de blindagem não é permitida a venda ou a retirada dos 

bens de capital essenciais, deixa bastante claro que não visa proteger 

apenas a posse, mas também a propriedade dos bens da empresa em 

recuperação judicial, de modo a garantir sua capacidade produtiva e seu 

poder de negociação. Ante o exposto, acolho o pedido de id. 16780351 

para que o Banco Bradesco S/A se abstenha de efetivar a consolidação 

da propriedade sobre o imóvel de matrícula n. 11.379, registrado no 1º 

Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, durante 

o período de blindagem (Id. 12727457). Oficie-se ao cartório competente 

para que se abstenha de proceder à consolidação da propriedade sob a 

matrícula do imóvel acima referido em favor do Banco Bradesco S/A, até 

ulterior deliberação deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97567 Nr: 6943-40.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO, ALESSANDRO 

AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN - TRANSPORTE RODOVIÁRIOS 

LTDA., SINAL VERDE SERVICE LTDA, ITAU SEGUROS S/A, SULINA 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT, RENATTA SOUZA CARVALHO - 

OAB:7468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:14.526, FABIO 

HENRIQUE PIRES DE TOLEDO ELIAS - OAB:192089, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:MT/8.506-A, MARCOS JOSÉ ABBUD - 

OAB:84.799, ROBERTO JOSÉ MINERVINO - OAB:34.086, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:12098-PR

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos que condenou 

reciprocamente as partes – Custa – R$ 4.202,15 Taxa - R$ 4.059,05 = 

totalizando R$ 8.261,20, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 4745-35.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICTOR PERON-ME, JOSÉ VICTOR 

PERÓN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, para pronunciar-se 

acerca das manifestações dos órgãos de proteção ao crédito às fls. 221 

e 222.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393408 Nr: 7432-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 

8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Nomeação do Perito Judicial oposta pela parte 

autora em desfavor do Dra. Michele Taques Pereira Baçan, pelos 

fundamentos expostos no petitório de fls. 143/150, para realizar a 

necessária perícia ao deslinde da questão meritória, tal como autoriza os 

artigos 467 e 468 do NCPC.

Desta feita, DETERMINO a intimação do perito nomeado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca do aludido pleito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551878 Nr: 15853-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 
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Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 

17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos 

termos § 3º do art. 134, determino a suspensão do processo principal – ID. 

104727.

Cite-se o sócio da empresa executada para manifestar e requerer as 

provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337707 Nr: 5994-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A (TELEFÔNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificar as provas que porventura ainda 

pretendam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9.552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo análise dos petitórios pendentes.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior proferida nos autos às fls. 

1.633/1.634.

Diante do teor contido nos petitórios, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido formulado pelo Sr. 

Administrador Judicial liberação de alvará.

Após, com a juntada do parecer voltem-me imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295421 Nr: 15618-79.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO, ALTAMIRO 

GIRARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABI ATALNTE INDÚSTRIAS MÉDICO 

ODONTOLÓGICAS LTDA, MED SERVICE (ASSITÊNCIA TÉCNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CRISTINA DO CARMO 

CALABRIA - OAB:22621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DE OLIVEIRA SPANO 

- OAB:SP 314.472, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - OAB:163.461 OAB/SP, MURILO 

CINTRA RIVALTA DE BARROS - OAB:OAB/SP 208.267, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6667

 Vistos.

Considerando que o CPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação as partes.

 DEFIRO o petitório de fls. 476/477, em consequência, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

16h30min, devendo as partes serem intimadas para tanto, consignando 

que devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos, bem como apresentar efetiva proposta para eventual 

acordo.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, previsto no art. 334, § 8º do CPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. 

LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS 

LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, JUREMA 

SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANTANAL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 

ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, DMCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS 

SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA 

DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, M.P. CARVALHO 
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TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP, BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13.241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:MT 

3.549, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO THIAGO DE 

ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da 

Cunha - OAB:MT 10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 

130.758, EDSON JOSÉ DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FABIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 200.186, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, 

FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - OAB:MT 4.455, HILTON 

CARDOSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330, HOMERO BELLINI 

JUNIOR - OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4.635/MT, JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, Jacson mario de souza - OAB:4635 

MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ 

FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.670-B, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 

257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1.942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A MT, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:MT 7.683, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT, ROBERTO MATOS DE BRITO - 

OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI 

CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos verifico a existência de vários pedidos 

pendentes de apreciação, e dentre eles os requerimentos formulados pelo 

Administrador Judicial para dar sequência ao procedimento falimentar e 

parecer do douto representante do Ministério Público, os quais contribuem 

na célere marcha processual.(..)Às fls. 7.054/7.055, a empresa Bunge 

Alimentos S.A. requer a devolução do prazo para manifestação acerca da 

decisão proferida em 22/08/2018, às fls. 7.027/7.029, e publicada no DJE 

n.º 10.325, em 27/08/2018, sob o argumento que os autos estavam em 

carga com a administração judicial desde 28/08/2018, o que impediu o 

acesso ao processo para exercer o direito a ampla defesa.O pedido, por 

sua vez, não comporta acolhimento, (..) Em atendimento ao parecer do 

representante do Ministério Público, DETERMINO a intimação do atual 

administrador judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dia, manifeste-se 

nos autos sobre os petitórios encartados às fls. 5.393/5.399 e fls. 

5.450/5.571, bem como informe sobre a possibilidade ou não de 

desbloqueio dos bens dos Supermercados Bom Jesus IV e Iguaçu, bem 

como diligencie no sentido de elucidar o fato sobre a eventual sucessão 

empresarial e trazer aos autos as informações necessárias para 

verificação, a fim de instruir neste falimentar.Após, abra-se vista ao 

Ministério Público. 17. DESENTRANHE-SE a petição e documentos de fls. 

7.246/7.250 para serem juntados nos autos de código 487958, eis que a 

distribuição se deu de modo equivocado nesta falência, certificando o 

ocorrido.18. Dê-se ciência o douto representante do Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425002 Nr: 24601-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme preleciona a exegese conjunta dos arts. 1.010, §3°, 1.011, I, e 

932, III, todos do CPC, não é mais atribuição do Juízo de primeira instância 

conhecer da admissibilidade do recurso de apelação.

Desta feita, cumpra-se o disposto no art. 1.010, §3°, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325895 Nr: 22267-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT - VAZ/ COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos.

 À vista da petição de fl. 35, defiro a dilatação do prazo por 30 (trinta) 

dias, a fim de que a parte habilitante atenda a determinação de fl. 31, 

mediante a apresentação de certidão de habilitação de crédito 

devidamente atualizada, sob pena de indeferimento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345492 Nr: 12249-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR VERNE, HUMBERTO VERNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À vista da petição de fls. 80, defiro a suspensão do processo pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, para a regularização do polo ativo.

 Decorrido o prazo, volte-me conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379278 Nr: 26223-16.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIUEY FELIPE DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Nomeação do Perito Judicial oposta pela parte 

autora em desfavor do Dr. João Leopoldo Baçan, pelos fundamentos 

expostos no petitório de fls. 108/112, para realizar a necessária perícia ao 

deslinde da questão meritória, tal como autoriza os artigos 467 e 468 do 
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NCPC.

Desta feita, DETERMINO a intimação do perito nomeado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca do aludido pleito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 222194 Nr: 2452-82.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PARQUE DO LAGO LTDA, ERSAMO 

APARECIDO DA SILVA, KEILY APARECIDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE HENRIQUE ALBERTO 

DANTAS - OAB:RN 6718, ANDRÉA SYLVIA DE LACERDA VARELLA 

FERNANDES - OAB:RN 3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 238510 Nr: 18171-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:MT 11.660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:MT 4.428

 Vistos.

A falta de bem penhorável não importa extinção do processo de execução 

ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento provisório 

até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do Art. 921, III, do 

CPC.

 Em assim sendo, defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, procedendo-se o 

arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

 Decorrido o prazo, volte-me conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411366 Nr: 17398-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Diante do caráter infringente dos embargos e em atenção à regra disposta 

no artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

contrária/embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente suas contrarrazões.

 Posteriormente, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418619 Nr: 21336-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA COSTA VIANA, BENIRAL DO PRADO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PANTALEONA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o NCPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação as partes.

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 28 de janeiro de 2019, 

às 17h00min, devendo as partes serem intimadas para tanto, consignando 

que devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos, bem como apresentar efetiva proposta para eventual 

acordo.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, previsto no art. 334, § 8º do CPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 517626 Nr: 23134-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENISIO DANIEL DIAS, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MS 12.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 33/34 e 35/36, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial, 

conforme solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 65393 Nr: 1474-81.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MORAES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLÁVIO FERNADES TAFURI, SANTA 

CASA DE MISERICÓDIA DE CUIABA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO OSVALDO VILANOVA 

- OAB:4299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:MT 6.347, JAELITON RODRIGUES 

LOPES - Unirondon - OAB:6210, JOSEMAR H. BARRETO JUNIOR - 

OAB:8578 OAB MT, Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862 A

 Vistos.

 Pendente de análise o petitório de fls. 1.206.

Diante do falecimento do autor, é de rigor, a suspensão do processo nos 

termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, para que, 

segundo o art. 110, do mesmo Diploma Processual, dar oportunidade da 

substituição do autor pelo seu espólio ou sucessores (arts. 640/692, do 

Diploma Processual).

 Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 dias, regularizar 

a substituição processual, eis que defiro o pedido.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427123 Nr: 25741-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOARA NICOLAU BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:MT 17.992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por ELIZANDRA DOS SANTOS 

em face de MOARA NICOLAU BEZERRA partes qualificadas na inicial.

Aduz a parte autora que celebrou contrato de locação do imóvel 

residencial descrito na inicial, pelo prazo determinado, cuja locação se 

encerrou em 02.07.2015, na forma pactuada, sendo que a requerida não 

cumpriu com as obrigações e se nega a desocupar o imóvel locado.

Juntou documentos.

Decisão inicial às fls. 31.

Na petição de fls. 47/48, a parte autora informa que a requerida 

desocupou o imóvel, objeto da presente ação, não sendo possível a 

citação da requerida nesta demanda, requer a exclusão do pedido de 

despejo por perda do objeto e a imissão da posse sem a constatação, 

tendo em vista que, não foi possível proceder a citação da requerida 

(certidões negativas – fls. 39; 41 e 45).

É o relatório necessário. Decido.

Considerando que a requerida já procedeu a desocupação do imóvel, não 

há que se falar em ação de despejo, devendo a presente ação ser extinta, 

em razão da perda do objeto e a desistência da ação.

Averiguando-se o concreto abandono, a imissão da requerente na posse 

do imóvel , nos termos do artigo 66 da Lei nº 8.245, é medida que se 

impõe:

"Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá 

imitir-se na posse do imóvel" . (grifei).

Isto posto, tendo em falta de interesse processual por causa 

superveniente, bem como, a desistência por parte do requerente, a 

declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no 

disposto no art. 485, incisos VI e VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel em favor do autor.

Sem custas.

 Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, tendo em vista que a 

parte contrária sequer foi citada.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407087 Nr: 15177-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA MATOSO, EDINEI SANTANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, LAERTE BASSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA NOGUEIRA SILVA - 

OAB:21.879, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Vistos.

Considerando que o NCPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação as partes.

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 28 de janeiro de 2019, 

às 16h00min, devendo as partes serem intimadas para tanto, consignando 

que devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos, bem como apresentar efetiva proposta para eventual 

acordo.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, previsto no art. 334, § 8º do CPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288159 Nr: 7584-18.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação da requerida 

Santos & Ramires dos Santos Ltda às fls. 73, DECRETO sua revelia, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil e nomeio-lhe como 

Curador Especial, a Defensoria Pública que oficia neste Juízo, nos termos 

do art. 9º, II, do CPC, devendo ser intimado pessoalmente sobre sua 

nomeação, bem como para oferecer contestação no prazo legal.

Vindo a contestação, diga o autor no prazo legal, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300921 Nr: 21615-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR J. R. SCHIRRMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:MT 4.635, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À vista da petição de fl. 59, defiro a suspensão do processo pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias.

 Decorrido o prazo, volte-me conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 581 de 594



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OXIGÊNIO CUIABÁ 

LTDA, FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:MT 6.565/O, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT 9.237, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, 

CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8244 

B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, EDUARDO 

HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 

17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18.244/O-MT, JEAN CARLOS PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO 

DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR 

- OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616, ROGERIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo análise dos petitórios pendentes.

Diante do pedido da cota ministerial de fls. 18.361/18.366, determino a 

intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça os itens 1.2 e 3.3 do contrato de prestação de serviços de fls. 

18.351/18.354, bem como junte aos autos os Estatutos Sociais das 

empresas ALFAJUD – Administração Judicial LTDA, Agrotec360 – 

Assessoria Agrícola e Pecuária Ltda. e Engeagro Brasil Consultoria 

Agropecuária EIRELI.

De outra banda, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste sobre o pedido formulado pelo Sr. Administrador Judicial para 

liberação de alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Vistos.

Postergo análise dos petitórios pendentes.

Diante do pedido da cota ministerial de fls. 18.361/18.366, determino a 

intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça os itens 1.2 e 3.3 do contrato de prestação de serviços de fls. 

18.351/18.354, bem como junte aos autos os Estatutos Sociais das 

empresas ALFAJUD – Administração Judicial LTDA, Agrotec360 – 

Assessoria Agrícola e Pecuária Ltda. e Engeagro Brasil Consultoria 

Agropecuária EIRELI.

De outra banda, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste sobre o pedido formulado pelo Sr. Administrador Judicial para 

liberação de alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1011089-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, por intermédio de seu procurador para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o polo passivo 

da demanda, bem como, trazer aos autos documentos que comprovem o 

período de estadia do veículo no pátio do Detran-MT. Anoto que o não 

atendimento referente aos artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na 

extinção do processo (artigo 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306800 Nr: 2617-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT-5959

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte requerida, para no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da proposta dos honorários 

periciais, retro anexada, conforme determinação de fls. 184.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254091 Nr: 12719-79.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTER LUCAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, para requerer o 

que entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352161 Nr: 17432-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória expedida para Comarca de Niterói/RJ foi 

registrada sob o número 0050666-67.2018.8.19.0002 e distribuída em 

26/10/2018 ao Juízo de Direito da 7ª Vara Cível.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399394 Nr: 11003-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GRIGOLETO GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282918 Nr: 1731-28.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278454 Nr: 22059-13.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPEIRI - 

OAB:11.574, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294594 Nr: 14744-94.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO DE SOUZA 

PIZATTO - OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112179 Nr: 7802-22.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RIBEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA A GANCEDO SABER - 

OAB:5692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295859 Nr: 16115-93.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIRGES DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217653 Nr: 13008-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NASSARDEN, LUCIENE SILVA TAVARES, 

SILMARA LOPES DA COSTA FEITOSA, EUNICE FERREIRA DE CAMPOS 

MORAES, DEIZE BENEDITA DA COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para manifestar sobre a 

petição e documentos de fls. 539/554, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288728 Nr: 8201-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LUCIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor da parte Exequente, na 

conta bancária de titularidade do beneficiário do crédito, com o destaque 

dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência, 

para ser efetuada a transferência na forma requerida às fls. 187/189.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004876-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE COSTA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(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: 

1004876-65.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): KATIA CILENE COSTA PASSOS 

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 protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005525-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008229-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (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)

 

Vistos. Tendo em vista que já decorreu o prazo de 30 (trinta) dias 

mencionado pelo autor em petição Id. n. 15842753, determino seja ele 

intimado para cumprir o que se ordenou no despacho anterior, fixando o 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008179-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAGALI DE AMORIM CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 

1008179-87.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): SANDRA MAGALI DE AMORIM 

CARVALHO Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000827-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000322-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS GUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. RICARDO SANTOS GUIM, qualificado nos autos, propôs “Pedido de 

Liminar Initio Litis Et Inaudita Altera Partes”(sic), posteriormente aditada 

para “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

alegando estar sofrendo suposta retaliação por parte da Sra. Prefeita 

Municipal, mediante a retenção de seu salário de dezembro/2016, que 

almeja receber por força de decisão judicial a ser lançada no âmbito deste 

feito. Relatou que o ex-senador e esposo da atual prefeita, por meio de 
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declaração publicada no website jornalístico “VG Notícias”, ofendeu a sua 

honra, tratando-o, por alusão, como sendo servidor desidioso, que não 

quer trabalhar, usando a frase “aquele velho usurpador do erário público”, 

o que resultou na resposta publicada no mesmo website intitulada 

“Administração Municipal – Del Valle ou Maguari?”. Narrou que o Sr. Jaime 

e sua esposa, ofendidos com a segunda publicação, utilizando de seu 

direito constitucional de ação, promoveram ações de indenização por 

danos morais em seu desfavor e, em razão da repercussão do artigo, o 

Exmo. Secretário Municipal de Governo, Sr. Cesar Alberto Mirando Lima 

dos Santos Costa, encaminhou comunicado interno à Exma. Secretária 

Municipal de Administração requerendo análise do conteúdo da matéria, a 

fim de se constatar se houve violação ao Estatuto do Servidor Público e 

demais leis, o que resultou em procedimentos administrativos disciplinares 

(em anexo), ocasionando o PAD n. 082/2016 para fins de investigação 

quanto à possibilidade de o servidor ter cometido falta disciplinar, cuja 

conclusão foi positiva, caracterizando a falta disciplinar capitulada no 

inciso V, do art. 127, do Estatuto do Servidor do Município de Várzea 

Grande, que, ao final, resultou na imposição da penalidade de advertência, 

e a determinação de ilegalidade da publicação, por meio de portaria. 

Afirmou que a administração pública municipal adiantou o pagamento de 

todos os servidores públicos, inclusive dos inspetores de tributos do 

Município, porém até o momento deixou de pagar o seu salário, mesmo 

tendo permanecido no exercício de suas atividades e funções no cargo de 

Inspetor de Tributos Municipal I, ato que traduz retaliação por parte da 

municipalidade. Assim, com suporte no art. 7º, da Constituição Federal, na 

Lei Municipal n. 1.164/91 e no art. 303, do CPC, requereu a concessão da 

tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que fosse determinado 

ao réu que efetuasse o imediato pagamento do salário de dezembro/2016 

que lhe era devido, sustentando haver perigo de dano e risco ao resultado 

útil do processo, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial e o 

fato de ser portador de doença mental crônica (esquizofrenia), cujo stress 

ocasionado por todo o narrado tem agravado o seu quadro clínico. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. A tutela antecipatória 

antecedente foi parcialmente concedida no sentido de determinar que a 

parte ré efetuasse o pagamento do salário cobrado. Na sequência, o autor 

aditou o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que 

o feito prosseguisse como ação de cobrança cumulada com 

ressarcimento por danos morais, requerendo a condenação do réu pelos 

danos sofridos em decorrência do não pagamento de seu salário do mês 

de dezembro de 2016. Em contestação, o réu alegou, preliminarmente, a 

perda do objeto em razão do cumprimento da ordem antecipatória, 

sustentando, no mérito, que não restou comprovado o alegado prejuízo 

moral suportado pelo autor, não havendo, portanto, que se falar em 

indenização. A preliminar foi afastada em despacho saneador. 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. Como se verifica do relatório acima, o autor objetiva na 

presente demanda o recebimento do seu salário do mês de dezembro de 

2016, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados em razão 

do não pagamento em momento oportuno. Como já mencionado na decisão 

primeira, é obrigação do poder público pagar os salários de seus 

servidores, inclusive com pontualidade, tendo em vista a natureza 

alimentar de tal verba, destinada a assegurar a satisfação de 

necessidades vitais básicas, conforme prevê a Constituição Federal em 

seu art. 7º. Restou devidamente comprovado nos autos, por meio de 

extratos bancários, holerites e outros, que o autor não recebeu o seu 

salário no mês de dezembro de 2016, assim também se inferindo do 

conjunto probatório que, mesmo sem contraprestação, ele não deixou de 

exercer suas atividades laborais regulares, fatos não questionados pelo 

réu. De igual modo, consta nos autos comprovação de que os demais 

servidores que exercem a mesma atividade do autor receberam suas 

remunerações sem qualquer embaraço, mostrando-se flagrante a 

ilegalidade na retenção injustificada de seu pagamento. Aliás, como já 

mencionado acima, o réu sequer questionou os fatos descritos na inicial, 

atendo-se unicamente em refutar a pretensão do servidor quanto aos 

danos morais, como bem se infere da peça de defesa (pgs. 268-275). O 

que não poderia ser diferente, já que restou exaustivamente demonstrado 

nos autos que o autor, na condição de fiscal de tributos municipal, mesmo 

em atividade, deixou de receber o salário que lhe era devido em dezembro 

de 2016, não restando outro caminho senão o acolhimento do pleito. De 

outra sorte, no que se refere à indenização por dano moral requerida pela 

parte autora, tem-se que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 

prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos 

praticados por seus agentes, nos seguintes termos: § 6º - As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. A teoria do risco administrativo 

baseia-se, portanto, no risco que a atuação do Estado encerra para os 

administrados e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da 

comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual esse 

ônus deve ser reparado por toda a coletividade. Cabe acrescentar que o 

dano moral não exige a prova efetiva de sua incidência, bastando, assim, 

a demonstração do fato que gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro 

sentimento que o justifique, sendo, portanto presumível, como se observa 

dos julgados a seguir: “DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova 

do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a 

condenação, sob pena de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 

3ª T., Rel. Min. C. A. Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 

244, p. 90) “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio 

não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A 

jurisprudência tem entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem 

que ir além de meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme 

se infere dos textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de 

Justiça e do Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo 

Estado quando a situação descrita na exordial caracterizar mero 

aborrecimento ou simples dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa 

Necessária 89014/2014 – Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjak, p. 4.4.2016, p. DJE 9.5.2016) “quando a situação 

experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, 

sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que 

se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor” 

(AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 

1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso no pagamento não gera, por 

si só, o aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao 

pagamento de danos morais.” (TJ/MT - Ap 136184/2014 – Quarta Câmara 

Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No 

caso em tela, não há que se falar em indenização moral simplesmente 

porque o autor deixou de receber o seu salário em momento oportuno, vez 

que esse fato, por si só, não ultrapassa o limite do dissabor e desolação, 

sentimentos estes não indenizáveis, cabendo salientar que o pedido 

indenizatório está embasado unicamente no não pagamento da verba 

salarial, segundo se infere do aditamento à inicial (pg. 250). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de confirmar a 

tutela antecipatória, condenando o réu ao pagamento do salário do autor 

do mês de dezembro de 2016, deixando de condená-lo em danos morais, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença, 

observando o valor já pago pelo réu. Havendo interposição de 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).

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 6593-91.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, 

ARTUR LUIZ FITTIPALDI, JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, RENATA 

CORTESE DE OLIVEIRA, JULIO CESAR MARCANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6070

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 7.714,42 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.405,90, totalizando em R$ 

9.120,32, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329244 Nr: 25558-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 25/01/19, às 17:00 horas, no seguinte 

endereço: Av. Castelo Branco, s/n. bairro: Água Limpa, cidade de Várzea 

Grande-MT, telefone: 3688-8400, Sala de Convivência do Fórum de 

Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374557 Nr: 22723-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA FELICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 26/02/19, às 17:30 horas, no seguinte 

endereço: Rua Joaquim Murtinho, 610 – Cuiabá/MT – Fone: 9.9956-1344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385761 Nr: 2490-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS SANTOS NEVES, REGINA MARTA GOMES, 

RUBINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 25/01/19, às 17:00 horas, no seguinte 

endereço: Av. Castelo Branco, s/n. bairro: Água Limpa, cidade de Várzea 

Grande-MT, telefone: 3688-8400, Sala de Convivência do Fórum de 

Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413173 Nr: 18453-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINETE VIANA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 Considerando o que dispõe o artigo 1º, § 3º da Lei Municipal n. 

4172/2016, considerando, ainda, que o valor do crédito (R$ 10.196,41) se 

aproxima do valor do teto para pagamento na modalidade de requisição de 

pequeno valor, impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a exequente para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse na renúncia do valor excedente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389893 Nr: 5264-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 181/189, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256693 Nr: 14920-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ISABEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MANARO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando, 

novamente, a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332933 Nr: 1597-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GUILHERME DE SOUZA O. CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 6814-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 
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OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 277416 Nr: 20977-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que junte aos autos nova planilha de 

cálculo no prazo de dez dias, conforme ordenado às fls. 311/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247903 Nr: 7618-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DE PAULA SERENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente acerca da expedição dos 

alvarás eletrônicos, bem como para que manifeste nos autos, requerendo 

o que de direiro no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248808 Nr: 8382-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO BATISTA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente acerca da expedição dos 

alvarás eletrônicos, bem como para que manifeste nos autos, requerendo 

o que de direiro no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249542 Nr: 9109-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente acerca da expedição dos 

alvarás eletrônicos, bem como para que manifeste nos autos, requerendo 

o que de direiro no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329404 Nr: 25719-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO XAVIER DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando a realização de consulta junto à Receita 

Federal, via sistema Infojud, a fim de se obter o endereço atualizado da 

parte executada. Constatando-se tratar do mesmo endereço contido na 

CDA, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, se manifestar no 

que entender de direito para o prosseguimento da execução. Decorrido 

prazo, conclusos.

Por outro lado, localizando-se novo endereço, cite-se, por carta.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010623-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E 

RECICLAVEIS MATO GROSSO SUSTENTAVEL (AUTOR(A))

ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 

VARZEA GRANDE - MT (AUTOR(A))

ASSOCIACAO DOS CATADORES E TRABALHADORES NA RECICLAGEM 

DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VARZEA GRANDE -MT (AUTOR(A))

ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS UNIDOS 

VARZEA-GRANDENSES - CATAUNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES LEIRIAO OAB - MT3669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010623-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ASSOCIAÇÃO DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E 

RECICLÁVEIS MATO GROSSO SUSTENTÁVEL, ASSOCIAÇÃO DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS UNIDOS 

VÁRZEA-GRANDENSES - CATAUNI, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E 

TRABALHADORES NA RECICLAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE 

VÁRZEA GRANDE -MT RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

ASSCAVAG (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEIS 

DE VÁRZEA GRANDE), devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido 

de antecipação de tutela” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, também devidamente qualificado, objetivando a nulidade do 

processo de licitação de coleta seletiva, edital nº 17/2018. Aduz que a 

licitação modalidade pregão presencial de nº 17/2018 possui vícios, tendo 

em vista que, por não dispor quanto a necessária estruturação e 

contratação das cooperativas e associações de catadores, restringiu a 

concorrência para as pessoas jurídicas do direito privado na modalidade 

de empresas. Que, dessa forma, o edital da licitação extirpou, por 

completo, qualquer chance de habilitação de concorrência com as 

associações e cooperativas, razão pela qual, pugna pela concessão da 

tutela de urgência para que seja suspenso o processo licitatório nº 

17/2018, abrindo-se processo de concorrência simplificado entre todas as 

cooperativas e associações de catadores do Município de Várzea 

Grande-MT. Foi requerida a gratuidade da justiça. A petição inicial veio 

instruída com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. A 

ASSCAVAG pugnou inicialmente pela suspensão do processo licitatório 

do edital nº 17/2018, bem como requereu a abertura do processo de 

concorrência simplificado entre todas as cooperativas e associações de 

catadores do Município de Várzea Grande-MT, em tutela de urgência. Pois 

bem, conforme apresentado em petição e documentos, a licitação de nº 

17/2018 visa a contratação de empresa capacitada para a execução de 

serviços de coleta seletiva de resíduos recicláveis e restringiu a 

concorrência para as pessoas jurídicas de direito privado na modalidade 

de empresas. Verifico que na presente situação não foi observada a 
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estrutura e contratação das cooperativas e associações, tendo em vista 

que estas não possuem a modalidade empresa e ficaram realmente 

impossibilitadas de participar da licitação. Ocorre que, dentre os objetivos 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, há a integração dos catadores 

de materiais reutilizáveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, bem como deve haver 

incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 

formas de associação de acatadores de materiais reutilizáveis. Em suma, 

o combatido edital faz letra morta dos dispositivos que tratam acerca da 

valorização da figura humana do catador, conforme se infere dos artigos 

7º, XII, 8º, IV, 18, § 1º, II, e 21, § 3º, I c/c 50, todos da Lei Federal 12.305, 

nisso residindo o direito almejado na presente demanda em sede de tutela 

de urgência, na medida em que, em vez de incentivá-los, como é do 

propósito legal, os discrimina ao excluí-los da concorrência. Desse modo, 

verifico presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e perigo de dano, tendo em vista a impossibilidade de participação das 

associações e cooperativas no processo licitatório, contrariando a Lei nº 

12.305/2010, bem como desrespeitando o princípio da isonomia. Ante o 

exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a 

fim de determinar a suspensão imediata do processo licitatório nº 17/2018. 

CITE-SE o Requerido para, querendo, responder à presente ação, no 

prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011068-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL COSTA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESORIA PEDAGÓGICA DA SEDUC/MT DE VÁRZEA GRANDE - MT 

(IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005581-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005581-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DEVISON SANTOS LIVRAMENTO 

RÉU: INSS Vistos em saneador. As circunstâncias da causa evidenciam 

ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de 

conciliação no início de eventual audiência de instrução e julgamento (art. 

359/CPC) passo a sanear o processo desde logo, nos termos do art. 357, I 

e II/CPC. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, as condições da ação, assim como os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo. Por não haver 

questões processuais pendentes a serem decididas, dou por saneado o 

processo, e fixo como ponto controvertido a comprovação de que o 

Requerente preenche os requisitos legais para fazer jus ao almejado 

benefício previdenciário. Assim, com sustentáculo no art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial, razão pela qual, 

determino a realização de perícia médica e nomeio como Perito Judicial, o 

médico o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, para constatar eventual 

incapacidade da parte autora. Outrossim, em consonância com o disposto 

na Resolução n. 127/2011, do CNJ, e levando-se em conta o grau de 

especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos, bem como a 

dificuldade de encontrar profissionais nesta comarca dispostos a 

aceitarem o encargo, dado o pequeno valor que é atribuído, decorrente da 

defasagem dos valores previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho 

da Justiça Federal, o que tem trazido prejuízo às partes e à prestação 

jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos, mas considerando, por outro lado, o volume de 

demandas e a indicação do mesmo profissional, arbitro os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), por considerá-los suficientes à 

realização dos trabalhos. Considerando ainda, que a parte autora é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, o pagamento dos 

honorários periciais só se dará após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. 

Decorrido o prazo, expeça-se certidão em favor do perito judicial, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto a 

União em virtude da competência federal delegada (item 2.18.11.1, da 

CNGC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Desde já DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL para data a ser determinada pela serventia, que será realizada 

na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 908, bairro 

Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para comparecimento, 

sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Cientifiquem-se os advogados das partes e intimem-se eventuais 

assistentes técnicos indicados. O Dr. Perito deverá responder, 

minuciosamente, os quesitos formulados pelas partes, bem como os do 

juízo, o que passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte 

autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para 

o trabalho é permanente ou temporária? e) Existe nexo causal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

autor? Concedo às partes, o prazo de 5 (cinco) dias para a arguição de 

eventual impedimento do perito, bem como para a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). 

Devendo contar no laudo pericial o esclarecimento de divergência ou 

dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo intimação ao perito, 

bem como aos assistentes em caso de necessidade de maiores 

esclarecimentos (CPC, art. 477, §§ 2º e 3º). Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002270-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO SILVA BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-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 intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 266205 Nr: 5211-48.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - 

OAB:OAB - MT 7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JANAINA MARIA DE MEDEIROS, já devidamente qualificada, propôs o 

presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação à execução, conforme teor da Certidão de fl. 257.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 253 e 

verso, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos 

em favor da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 438148 Nr: 5801-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA F. X. DA SILVA MELO - 

OAB:19.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desistência do recurso de apelação, nos moldes do 

artigo 998 do Código de Processo Civil, bem como que homologo o 

estipulado entre as partes para a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação da pela Lei nº 11.960/09.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 293130 Nr: 13070-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ZACARIAS DA SILVA, NORAHEY FATIMA DA 

SILVA, NILCERINA MARIA DA SILVA, NIDIONOR MELQUIADES DA SILVA, 

BENEDITO APARECIDO DA SILVA, NIDERSON ZACARIAS DA SILVA, 

NILZABETH MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACHHIN 

FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de extinção, diante da possibilidade de habilitação dos 

herdeiros.

Posto isso, intime-se o requerido para, querendo, contestar o mérito da 

ação, no prazo legal.

Após, conclusos para outras deliberações.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 - FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele tiverem conhecimento, que neste Juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande/MT, os cidadãos abaixo relacionados foram 

alistados para compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 

2019, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, dos quais 

serão sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas 

reuniões periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 557379 Nr: 18749-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDHEPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de fls. 169/179 e MANTENHO a 

prisão preventiva de VANDERSON DANIEL MARTINS DOS SANTOS (vulgo 

“Vandinho/Vandeco”), com qualificação nos autos.Intimem-se. Com a 

chegada do inquérito policial, trasladem-se as cópias necessárias, 

arquivando-se o presente feito em seguida.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 561533 Nr: 21055-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ 

SILVA, detido na data de 9.12.2018, pela suposta prática do delito 

tipificado no art. 121 c.c. art. 14, II, do Código Penal.

Em decisão exarada às fls. 31/32, a prisão em flagrante foi convertida em 

preventiva.

Às fls. 34/35, o custodiado veiculou pedido de revogação da prisão 

preventiva sob o argumento de que a clínica onde estava internado foi 

interditada e que sua proprietária foi presa em flagrante.

Com vista dos autos, o “Parquet”, às fls. 57/58, manifestou-se pelo 

indeferimento do aludido pedido.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que permanecem presentes os requisitos 

autorizadores da custódia cautelar.

Neste contexto, a situação narrada no pedido de revogação, ao menos 

por ora, não evidencia circunstância concreta e objetiva que justifique a 

revogação da prisão preventiva.

Como bem observado pela defesa, os fatos narrados revelam eventual 

prática de crime por parte da proprietária da clínica o que não serve para 

afastar gravidade concreta evidenciada nesta quadra processual, já que o 

crime teria sido praticado por meio de dez golpes de faca.

Com efeito, em princípio e à míngua de outros elementos de convicção, 

permanece a conclusão de que a prisão preventiva, anteriormente 

decretada, deve ser mantida como forma de acautelar a ordem pública.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de fls. 34/35 e MANTENHO a 

prisão preventiva de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA, com qualificação 

nos autos.
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Intimem-se.

 Com a chegada do inquérito policial, trasladem-se as cópias necessárias, 

arquivando-se o presente feito em seguida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300217 Nr: 20837-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:MT 10.108

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225354 Nr: 5757-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NELSON DA SILVA, ANDERSON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu EDMILSON 

NELSON DA SILVA, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS/MEMORIAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345061 Nr: 11932-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FRANCISCO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B-OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para a intimação do patrono da parte ré, para que se manifeste 

sobre: documentos de fls. 228/230 Juntados, sobre testemunha não 

localizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 379282 Nr: 26226-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, 

MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

jaqueline moreira martins pacheco - OAB:10.402

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, IV, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO 

ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, brasileiro, filho de Jobenildo Mota de 

Araújo e Gonçalina Gonçalves Araújo, nascido aos 31/07/1992, natural de 

Cuiabá/MT e MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido aos 10/10/1992, filho de Placide José Jacinto e Cecília 

Maria da Costa Arruda.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 06 de dezembro de 2018.MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275723 Nr: 19066-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR PEREIRA ALVES, SILVIO ANTONIO 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT6707, MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu 

MOACYR PEREIRA ALVES, Dr. Faustino Antonio da Silva Neto, via DJE, 

para manifestar no prazo legal, quanto a certidão de fls. 614.

Márcia Regina de Araújo

Analista Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544785 Nr: 12222-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546850 Nr: 13432-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL DE ABREU QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 DRA. DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB/MT 21617, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 24/01/2019, 

às:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518167 Nr: 23431-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMEL DA SILVA ABREU, PABLO DA SILVA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/0, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - 

OAB:20328/O

 DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB/MT 20328-0 - para 

apresentar as alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 327227 Nr: 23552-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado GEDSON 

DE SOUZA CAMPOS (fl. 147/148) por meio de Advogado constituído, 

reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e 

DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 24/OUT/2019 às 

14h00.

 INTIME-SE o réu (fl. 142) e REQUISITEM-SE os Policiais Militares (fl. 07).

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 526803 Nr: 2445-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:6188/OABMT

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado 

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (fl. 180/183) por intermédio de 

Advogado constituído, reservando-se o direito de analisar o mérito em 

sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e 

DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 30/OUT/2019 às 

14h00.

 INTIMEM-SE a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 08), 

requisitando-as quando necessário.

EXPEÇAM-SE, também, cartas precatórias para intimação e interrogatório 

do acusado (fl. 184) e para inquirição da testemunha arrolada pela Defesa 

(fl. 183).

DEFIRO, por fim, os requerimentos formulados na Resposta à Acusação 

(fl.182/183, itens “b”, “c” e “d”, devendo a Secretaria providenciar o 

necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 507465 Nr: 17648-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

POCONÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDO MACHADO 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNIVAG - OAB:

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 142), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538578 Nr: 9176-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA LIMA E CASTRO - 

OAB:23498, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:MT 9.898/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado BARBARA LIMA E CASTRO, OAB/MT 

23.498 , DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528531 Nr: 3471-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Dessa forma, determino a intimação da parte autora para requerer a 

execução dos alimentos provisóiros arbitrados nos autos de Medidas 

Protetivas – Código 516818, em apenso, e da decisão de fls. 45/47, em 

autos apartados, a fim de para evitar tumulto processual, nos termos do 

art. 531,§ 1º do NCPC .No tocante aos alimentos definitivos e a partilha de 

bens, passo a sanear o processo nos termos do artigo 357, do CPC.I – 

não há questões processuais pendentes:II - delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de 

prova admitidos:a)provas documentais e testemunhais.III - definir a 

distribuição do ônus da prova:1)Fato constitutivo pela autora2)Fato 

impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor pelo réu.IV - delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito:Os bens a 

partilhar e o quinhão devido a cada parte, e com relação aos alimentos aos 

filhos menores consiste em saber se o requerido tem ou não condições de 

arcar com o valor arbitrado provisoriamente.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019 às 16h00min, 

relativo aos alimentos definitivos e partilha de bens. Advirtam-se às partes 

que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”.Intimem-se. 

Ciência o MPE. Cumpra-se, com urgência. Várzea Grande, 12 de 

novembro de 2018.Luis Augusto Veras GadelhaJuiz de Direito em 

substituição legal

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532462 Nr: 5670-06.2018.811.0002
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 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KEMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:mt 9.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE FLS 54:Dessa 

forma, homologo por sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo de fls. 40/43, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, ou seja, constitua-se em título 

judicial, conforme artigo 515, inciso II, do citado diploma legal e, em 

consequência, já tendo havido encaminhamento das partes para 

participarem de Oficina de Pais e Filhos (fls. 42), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Processo isento de custas e 

emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.Carlos 

José Rondon LuzJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378966 Nr: 26011-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPS, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:OAB/MT16412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEILIANE SEVERO DA SILVA, Filiação: 

Lindomar Batista de Oliveira e Maria do Socorro, data de nascimento: 

05/04/1995, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Guarda cumulada com pedido 

liminar de guarda provisória promovida por Adriano Marques de Godoy e 

Juliana Pedroso Suassuarana, em favor de A. J. da S.

Despacho/Decisão: Vistos em correição etc.Cumpra-se o r. 

despacho/decisão/sentença de fls. 308/309, com urgência, anotando-se o 

necessário quanto ao polo ativo.Várzea Grande, 04/04/2018.Carlos José 

Rondon LuzJuiz 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, Sâmia Caroline dos 

Santos Silva, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003614-17.2017.8.11.0002

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:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Certifico que a diligencia mencionada 

no ID 17123829, trata-se de taxa de distribuição da Carta Precatória, não 

podendo ser utilizada para o cumprimento do mandado. ANA PAULA 

GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008986-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SCHMITZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008986-10.2018.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: GILBERTO SCHMITZ JUNIOR Vistos. . 1. Intime-se 

o exequente a recolher as custas processuais referentes a distribuição 

da presente missiva neste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Consigne 

que, caso a parte permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS 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:

RONAIR RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 
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disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2018 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328465 Nr: 25500-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGREDIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389921 Nr: 5285-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA ME, ALAN DE SOUZA CARDOSO, CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA, 

DAYANA IZABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302502 Nr: 23349-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTUNES BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412840 Nr: 18242-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

.

1. Defiro o levantamento dos valores depositados em duplicidade, nos 

termos requeridos pelo autor às fls. 225/229.

2. Comunique-se a instituição financeira acerca da transferência realizada 

na conta de seu patrono.

3. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº. 611/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, 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), bem como orientações e 

determinações da Corregedoria Geral de Justiça; 

CONSIDERANDO o Provimento nº. 01/2017-CM, de 18/01/2017 regulamentando a audiência 

de custódia no âmbito da Comarca de Cuiabá; 

CONSIDERANDO os termos do artigo 1º, do Provimento nº. 01/2017-CM, de 18/01/2017 

estabelecendo que as audiências de custódia sejam presididas pelos Juízes com jurisdição 

criminal na Comarca de Cuiabá, sem prejuízo de suas funções e em revezamento diário; 

CONSIDERANDO os termos do parágrafo 1º, do artigo 1º, do Provimento nº. 01/2017-CM, de 

18/01/2017, determinando que a Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá edite a portaria mensal 

formalizando a escala de revezamento do mês, observando que na vara que houver mais de um 

juiz, eles atuarão na audiência de custódia em dias subsequentes; 

CONSIDERANDO e acatando as sugestões dos Juízes Criminais para escala semestral com a 

finalidade de possibilitar a previsão de quando estarão escalados para a custódia, de forma a 

adequar o agendamento das audiências de suas varas, evitando o reagendamento; 

CONSIDERANDO que os Juízes de Direito, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos, 

uns pelos outros, segundo escala aprovada pelo Conselho da Magistratura, conforme o artigo 50, 

caput, da Lei 4.964/1985 – COJE - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado;  

CONSIDERANDO o disposto nos Provimento n. 8/2018-CM e 5/2015-CM que estabelecem a 

escala automática de substituição dos Juízes de Direito e Substitutos do Estado; 

 

RESOLVE 

ART. 1º ESTABELECER a escala de revezamento diário dos JUÍZOS CRIMINAIS que irão 

presidir as AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA na Comarca de Cuiabá, para os meses de 

JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019, NOVEMBRO/2019 e 

DEZEMBRO/2019 contemplando todos os Juízes Titulares e Substitutos, da seguinte forma:               

JULHO/2019 

DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/07/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 
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02/07/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/07/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

04/07/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

05/07/2019 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

06/07/2019 Sábado Plantão Judiciário 

07/07/2019 Domingo Plantão Judiciário 

08/07/2019 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

09/07/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

10/07/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

11/07/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

12/07/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

13/07/2019 Sábado Plantão Judiciário 

14/07/2019 Domingo Plantão Judiciário 

15/07/2019 Juizado Especial Criminal 
JECRIM 

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

16/07/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

17/07/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

18/07/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

19/07/2019 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

20/07/2019 Sábado Plantão Judiciário 

21/07/2019 Domingo Plantão Judiciário 

22/07/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

23/07/2019 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

24/07/2019 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

25/07/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

26/07/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

27/07/2019 Sábado Plantão Judiciário 

28/07/2019 Domingo Plantão Judiciário 

29/07/2019 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

30/07/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

31/07/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

 

AGOSTO/2019 

DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 
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01/08/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

02/08/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/08/2019 Sábado Plantão judiciário 

04/08/2019 Domingo Plantão judiciário 

05/08/2019 13ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

06/08/2019 14ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

07/08/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

08/08/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

09/08/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

10/08/2019 Sábado Plantão judiciário 

11/08/2019 Domingo Plantão judiciário  

12/08/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

13/08/2019 Juizado Especial Criminal 
JECRIM 

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

14/08/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

15/08/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

16/08/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

17/08/2019 Sábado Plantão judiciário 

18/08/2019 Domingo Plantão judiciário  

19/08/2019 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

20/08/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

21/08/2019 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

22/08/2019 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

23/08/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

24/08/2019 Sábado Plantão judiciário 

25/08/2019 Domingo Plantão judiciário  

26/08/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

27/08/2019 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

28/08/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

29/08/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

30/08/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

31/08/2019 Sábado Plantão judiciário 

 

SETEMBRO/2019 
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DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/09/2019 Domingo  Plantão judiciário 

02/09/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/09/2019 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

04/09/2019 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

05/09/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

06/09/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

07/09/2019 Sábado Plantão judiciário 

08/09/2019 Domingo  Plantão judiciário 

09/09/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

10/09/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

11/09/2019 Juizado Especial Criminal 

JECRIM  

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

12/09/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

13/09/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

14/09/2019 Sábado Plantão judiciário  

15/09/2019 Domingo  Plantão judiciário 

16/09/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

17/09/2019 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

18/09/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

19/09/2019 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

20/09/2019 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

21/09/2019 Sábado Plantão judiciário  

22/09/2019 Domingo Plantão judiciário  

23/09/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

24/09/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

25/09/2019 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

26/09/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

27/09/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

28/09/2019 Sábado Plantão judiciário  

29/09/2019 Domingo Plantão judiciário  

30/09/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

 

OUTUBRO/2019 
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DATA  JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/10/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

02/10/2019 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/10/2019 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

04/10/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

05/10/2019 Sábado Plantão judiciário 

06/10/2019 Domingo Plantão judiciário 

07/10/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

08/10/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

09/10/2019 2ª Vara Violência Doméstica  Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

10/10/2019 Juizado Especial Criminal 

JECRIM  

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

11/10/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

12/10/2019 Sábado Plantão judiciário 

13/10/2019 Domingo Plantão judiciário 

14/10/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

15/10/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

16/10/2019 3ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

17/10/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

18/10/2019 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

19/10/2019 Sábado Plantão judiciário 

20/10/2019 Domingo Plantão judiciário 

21/10/2019 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

22/10/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

23/10/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

24/10/2019 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

25/10/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

26/10/2019 Sábado Plantão judiciário  

27/10/2019 Domingo Plantão judiciário 

28/10/2019 Ponto Facultativo Plantão judiciário 

29/10/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

30/10/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

31/10/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 
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NOVEMBRO/2019 

DATA  JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/11/2019 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

02/11/2019 Sábado Plantão judiciário 

03/11/2019 Domingo Plantão judiciário 

04/11/2019 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

05/11/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

06/11/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

07/11/2019 2ª Vara Violência Doméstica  Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

08/11/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

09/11/2019 Sábado  Plantão judiciário 

10/11/2019 Domingo  Plantão judiciário 

11/11/2019 Juizado Especial Criminal 

JECRIM 

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

12/11/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

13/11/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

14/11/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

15/11/2019 Feriado Nacional Plantão judiciário  

16/11/2019 Sábado Plantão judiciário 

17/11/2019 Domingo Plantão judiciário 

18/11/2019 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

19/11/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

20/11/2019 Feriado Estadual Plantão judiciário  

21/11/2019 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

22/11/2019 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

23/11/2019 Sábado Plantão judiciário  

24/11/2019 Domingo Plantão judiciário  

25/11/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

26/11/2019 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

27/11/2019 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

28/11/2019 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

29/11/2019 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

30/11/2019 Sábado Plantão judiciário  
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DEZEMBRO/2019 

DATA  JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/12/2019 Domingo Plantão judiciário 

02/12/2019 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/12/2019 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

04/12/2019 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

05/12/2019 14ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

06/12/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

07/12/2019 Sábado Plantão judiciário 

08/12/2019 Domingo Plantão judiciário 

09/12/2019 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

10/12/2019 2ª Vara Violência Doméstica  Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

11/12/2019 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

12/12/2019 Juizado Especial Criminal 

JECRIM 

Juiz Titular ou Juiz Substituto 

13/12/2019 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

14/12/2019 Sábado  Plantão judiciário 

15/12/2019 Domingo Plantão judiciário 

16/12/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

17/12/2019 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

18/12/2019 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

19/12/2019 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

 

ART. 2º No caso de eventuais substituições caberá ao próprio Juiz responsável pelas audiências 

de custódia ajustar-se com o juiz que o substituirá (§6º do art. 1º do Prov. 01/2017-CM) e caso 

não ocorra o ajuste será aplicada a escala automática dos Provimentos 8/2018-CM e 5/2015-CM, 

devendo nesse caso, o juiz responsável pela audiência de custódia comunicar imediatamente ao 

seu substituto legal (art. 50, §8º do COJE) e a Diretoria do Fórum (§6º do art. 1º do Prov. 

01/2017-CM), compensando a substituição quando retornar, de forma a assumir o plantão no 

lugar do substituto na primeira oportunidade quando da vez deste; 

ART. 3º Os autos de prisão em flagrante serão recebidos nos dias úteis por servidor designado 

pela Diretoria, no período de 08h00min as 15h00min horas que procederá ao “cadastro rápido” 

com a juntada dos antecedentes, conforme §1º do artigo 2º do Provimento nº 01/2017-CM; 
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ART. 4º Conforme o Provimento nº 1/2017-CM a Coordenação, logística e rotinas são de 

responsabilidade do Juiz Titular da 11ª Vara Criminal. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, encaminhando cópia para ao Presidente do Tribunal de 

Justiça, a Corregedora Geral de Justiça, aos Juízes com jurisdição criminal na Comarca de 

Cuiabá, à secretaria da 11ª Vara Criminal e à Gestora Judicial. 

 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. 

 

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO DE 
2019 

O Doutor Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 
Várzea Grande/MT, na forma da lei etc. 

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo da 
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, os cidadãos abaixo relacionados foram alistados 
para compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 2019, nos termos do artigo 439 do Código 
de Processo Penal, dos quais serão sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas 
reuniões periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri. 

Jurados: 

Numeraç
ão NOME PROFISSÃO 

1 ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
2 ABRAHAO CEZAR MONTEIRO            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

3 ADAIR BENTO CLEMENTE        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

4 ADAIR MARIA DE MORAES DE OLIVEIRA                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

5 ADEILTON TEIJE DE MORAES TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

6 ADÉLIS LUIZA DA SILVA E SILVA SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 
7 ADELSON TIMOTIO DA SILVA AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
8 ADELZON MARCELO DE MORAIS AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

9 ADEMIR AUGUSTO MONTEIRO DE ARRUDA 
JUNIOR           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

10 ADEMIR JANUARIO MOTA TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

11 ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

12 ADENIL REGINA DE OLIVEIRA MORAES            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

13 ADERCY MARIA NUNES BOSCARDIN AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

14 ADEVANILCE PINHEIRO DA SILVA TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

15 ADILSON LUIS DA COSTA ARRUDA             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

16 ADILSON MARQUES BOTELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

17 ADILVA LEITE DOS SANTOS FONSECA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

18 ADNE CARLOS DA COSTA CRUZ TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

19 ADONIS CONCEICAO DANTAS           GERENTE - DNS 06 
20 ADRIANA JOSE DA SILVA AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
21 ADRIANA PEREIRA DA SILVA ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
22 ADRIANA REGINA DA COSTA           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

23 ADRIANA RODRIGUES VELOZO TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

24 ADRIANO FREDERICO DE OLIVEIRA TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

25 ADRIANO MARCELO FERREIRA AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
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26 ADRIANO MARCOS DE MORAES                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

27 ADVALDO CAMPOS MARTINS                                                                               AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
28 ADVANIR DE CARVALHO SANTOS                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
29 AGNALDO FERNANDES DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
30 AILZE NASCIMENTO DA SILVA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

31 ALAIRCE DE CACIA OLIVEIRA                                                                            PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

32 ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

33 ALBERTO RAMOS DE ASSUNCAO                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
34 ALCIBENE MARIA DA SILVA                                                                              GERENTE - DNS 06 
35 ALCIVANIA ALVES DO ROSARIO                                                                           AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
36 ALDA MARIA DE FIGUEIREDO                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 
37 ALDELI DE AQUINO ROSA                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
38 ALDENIR BAMBIL FLORES ANTONIETTI                                                                     AUXILIAR DESENV INFANTIL 

39 ALDERINA PEREIRA AGUIAR                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

40 ALEKSANDRO LIMA DOS SANTOS                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

41 ALENCAR FARINA                                                                                       MEDICO 
42 ALENIL ALMEIDA DE ARRUDA E SILVA                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

43 ALENIR MARIA DA COSTA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

44 ALESSANDRA DE ALMEIDA SANTOS                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

45 ALESSANDRO BELISARIO DE ASSUNCAO 
SANTOS                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 

46 ALESSANDRO JOSE DA COSTA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

47 ALEX JOSÉ DUARTE CAMPOS                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
48 ALEX REIS SANTOS                                                                                     TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

49 ALEX RODRIGUES OLIVEIRA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

50 ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES                                                                         ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
51 ALEXANDRA FERREIRA DE MOURA                                                                          SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
52 ALEXANDRINA RODRIGUES ESQUIVEL                                                                       GERENTE - DNS 06 

53 ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA SA                                                                     AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

54 ALGEMIRO PEREIRA NUNES                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 

55 ALICE FIGUEIREDO CARDOSO                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

56 ALIETE DE JESUS DA SILVA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

57 ALINE GOMES DE LIMA NETA                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
58 ALINE MARIS ZULIANO  DOMINGOS                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

59 ALINE NOGUEIRA ANDRADE                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

60 ALISSON BARACAT SALGADO                                                                              GUARDA MUNICIPAL 

61 ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA                                                                    AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

62 ALLESON JEAN MAGALHAES                                                                               GUARDA MUNICIPAL 
63 ALTAIR DIAS DE ARRUDA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

64 ALUISIO FERNANDES ALBUQUERQUE DE 
OLIVEIRA                                                            SUPERINTENDENTE - DNS 03 

65 ALVARO ALMEIDA DE ARRUDA.                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

66 ALVARO RIBEIRO ROCHA JUNIOR                                                                          ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
67 ALZIRA OLIVEIRA MOLINA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
68 AMADEU PEREIRA ALVES                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
69 AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
70 AMARCIA MARIA TESTA                                                                                  AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
71 AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA                                                                        GUARDA MUNICIPAL 
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72 AMILTON RODRIGUES DA ROSA                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

73 ANA ANTONIA PEREIRA LEITE SOUZA                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

74 ANA CAROLINE CHAVES SIMAO                                                                            PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

75 ANA CLESIA FERREIRA MACHADO SILVA                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

76 ANA CRISTINA DA SILVA CASSIM                                                                         SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 

77 ANA GABRIELA FLANOFA RODRIGUES                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

78 ANA JOANICE DA SILVA                                                                                 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

79 ANA KARINA DE MATTOS GUIMARAES                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

80 ANA KAROLINE DA SILVA LEITE                                                                          GERENTE - DNS 06 
81 ANA LEMES DE MORAES                                                                                  AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

82 ANA LETICIA BRUNO GONCALVES                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

83 ANA LUCIA DA SILVA                                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
84 ANA LUCIA DE CAMPOS TAVEIRA                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
85 ANA LUCIA LEITE DO PRADO                                                                             AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
86 ANA MARIA BARBOSA                                                                                    AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
87 ANA MARIA BARROS CESAR                                                                               ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

88 ANA MARIA DA COSTA CUNHA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

89 ANA MARIA DO PRADO                                                                                   AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

90 ANA NERY NASCIMENTO DOS SANTOS                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

91 ANA NOIZES DA COSTA                                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

92 ANA PAULA DE MOURA                                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

93 ANA PAULA NUNES COSTA                                                                                SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
94 ANA PAULA PINTO DUARTE                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
95 ANA PAULA PROCOPIO DA SILVA                                                                          MEDICO 
96 ANA RITA DA COSTA FREITAS                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
97 ANA RITA DO NASCIMENTO                                                                               AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

98 ANA ROMANA DO PRADO                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

99 ANA ROSA DOS SANTOS MEDEIROS                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

100 ANAELISE PAES DA COSTA                                                                               AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL: 1 
101 ANATALIA CORREA CAMPOS                                                                               TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
102 ANDERSON SILVA BLANCO                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

103 ANDERSON SOUZA DOS REIS                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

104 ANDRE LUIZ PEREIRA BARROS                                                                            COORDENADOR - DNS 04 

105 ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

106 ANDRE SILVA                                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

107 ANDRE VITOR DE SOUZA GINO                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

108 ANDREA ALVES PINTO                                                                                   AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
109 ANDREA LUCIANA DE ARRUDA                                                                             COORDENADOR - DNS 04 
110 ANDREIA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
111 ANDREIA CRISTINA ZANGARI                                                                             PROFESSOR 
112 ANDREIA FERREIRA GOMES                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
113 ANDREIA GONÇALVES DA COSTA                                                                           AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

114 ANDREIA MARQUES GIL                                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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115 ANDREIA PEREIRA CABRAL                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

116 ANDREIA RIOS DE MELO                                                                                 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

117 ANELISE ROSA DE JESUS                                                                                AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
118 ANGELA CRISTINA AFONSO                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
119 ANGELA FERREIRA DOS ANJOS                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
120 ANGELA MADALENA CURVO DIAS                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
121 ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
122 ANGELA MARIA NEVES                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

123 ANGELICA RIBEIRO E SILVA                                                                             TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

124 ANGELICA SATSUKI KIMURA                                                                              PROFESSOR 
125 ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

126 ANNA CLARA AMORIM DE BRITO TENUTES                                                                   PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

127 ANNA RACHEL DE MORAES GOMES LIMA                                                                     AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
128 ANNE CAROLINE DA SILVA PEREIRA                                                                       PROFESSOR 
129 ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM                                                                     PROFESSOR 
130 ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
131 ANTONIA AUXILIADORA DE CAMPOS                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

132 ANTONIA BENICE FIGUEIREDO  SILVA                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

133 ANTONIA GONCALINA DE ASSUNCAO                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

134 ANTONIA LUIZA DOS SANTOS                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

135 ANTONIA MARIA DE MORAES                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

136 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

137 ANTONIA MONARI DE LIMA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

138 ANTONIA SANTOS DE MORAIS                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

139 ANTONIETA AUGUSTA COSTA SILVA                                                                        TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
140 ANTONIO DA COSTA GREGORIO                                                                            TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

141 ANTONIO GILBERTO COSTA SALES                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

142 ANTONIO JOAO BOTELHO                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

143 ANTONIO LEITE DE BARROS NETO                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

144 ANTONIO LUIZ LEITE                                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

145 ANTONIO SANTANA DE PINHO                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

146 ANTONISE MARIA DE BARROS                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
147 APARECIDA ALMEIDA SAMPAIO                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

148 APARECIDA DE JESUS SALVELINO CAMPOS                                                                  AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

149 APARECIDA FERREIRA NAVES DA SILVA                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

150 APARECIDO AMARAL RIBEIRO                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

151 AQUINO LIMA DE OLIVEIRA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
152 ARIANE BATISTA CAMPOS ARRUDA                                                                         SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

153 ARIANE LEITE DA SILVA NEGRAO COSTA                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

154 ARILSON COSTA DE ARRUDA                                                                              MEDICO 
155 ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
156 ARLENE CABRAL DE JESUS                                                                               PROFESSOR 
157 ARLETE AGUIAR DA SILVA                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
158 ARMANDO JORGE ZAMAR                                                                                  ODONTOLOGO 
159 ARMINDA VITALINA DUARTE                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
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ECONOMICO E SOCIAL 

160 ARMINDO SEBASTIÃO CURVO                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

161 ARQUIBENES SANTOS DOS REIS                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
162 ATHAIR DA SILVA TAVARES                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
163 AUGUSTA MARCOS PIFFER                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
164 AUGUSTO CESAR DELGADO DA SILVA                                                                       GERENTE - DNS 06 
165 AURIDE MANOEL MOREIRA                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
166 AUSTECRINIO FREITAS DA SILVA NETO                                                                    FISCAL MUNICIPAL 

167 AVAIR DE ALMEIDA CABRERA                                                                             AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

168 AVANIL MARIA DE CAMPOS                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
169 BEATRIZ CONCEICAO CURVO                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

170 BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

171 BELMA DOS SANTOS LEMES                                                                               PROFESSOR 

172 BENEDITA ALICE JESUS ARRUDA                                                                          AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

173 BENEDITA BULHOES DE FIGUEIREDO                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

174 BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
175 BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS                                                                    GERENTE - DNS 06 
176 BENEDITA GONCALINA DA SILVA GAMA                                                                     FISCAL MUNICIPAL 

177 BENEDITA GRACIANO MARTINS                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

178 BENEDITA LOADIR PEREIRA LEITE                                                                        PROFESSOR 

179 BENEDITA MARIA DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

180 BENEDITA NEUZA DE BARROS E BARROS                                                                    PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
181 BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA                                                                     AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
182 BENEDITA SANTANA PONCE                                                                               SUBSECRETARIO - DNS 02 
183 BENEDITA SEBASTIANA CAMPOS                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

184 BENEDITO EDMUNDO REINERS                                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

185 BENEDITO ELIAS AVANCO                                                                                PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

186 BENEDITO GONÇALO DE ALMEIDA                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
187 BENEDITO GONCALO MENDES                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
188 BENEDITO JOAO DA SILVA                                                                               AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
189 BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA                                                                        AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

190 BENIVALDO SEBASTIAO DO CARMO                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

191 BENIZE MARIA DE MIRANDA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

192 BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS                                                                       TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

193 BOANERGES AQUILAU DA SILVA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

194 BRIGIDO LEMES DE MORAES                                                                              AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

195 BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA                                                                    MEDICO 

196 BRUNO APARECIDO MAGRON FARIAS                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

197 BRUNO CESAR CHAGAS SIQUEIRA FRANCA                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
198 BRUNO DO AMARAL MOTA                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 

199 BRUNO WALAKCE PEREIRA DA SILVA                                                                       PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

200 CADILCE BENTA DA SILVA CARVALHO                                                                      ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

201 CAILANE PEREIRA DA SILVA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

202 CAIQUE JAMIL MARQUES PEREIRA GAMA                                                                    TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 
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203 CALIXTA RAINHA DA COSTA BASTOS                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

204 CAMILA ANDRETTY                                                                                      ASSESSOR JURIDICO - DNS 05 
205 CAMILA EMANUELLA PEREIRA NEVES                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
206 CARDELINA ALBUES DE OLIVEIRA                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

207 CARLA ANDREA DE CASTRO SOUZA                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

208 CARLA CRISTINA DUNIZ FERRER FARINA                                                                   PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

209 CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
210 CARLA REGINA SOARES CAMPOS                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
211 CARLA REGINA SOARES CAMPOS                                                                           TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
212 CARLINO AUTA DA SILVA                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
213 CARLINO DE CAMPOS NETO                                                                               PROCURADOR MUNICIPAL 40H 
214 CARLOS ALBERTO DA SILVA                                                                              GUARDA MUNICIPAL 

215 CARLOS ALBERTO SILVA                                                                                 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

216 CARLOS CESAR ARAUJO DA SILVA                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

217 CARLOS CESAR EUGENIO DE CAMPOS                                                                       AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
218 CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS                                                                        AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
219 CARLOS EVARISTO METELLO COSTA E SILVA                                                                MEDICO 

220 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

221 CARLOS JOSE DE CAMPOS                                                                                AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
222 CARLOS ROBERTO DA SILVA                                                                              MEDICO 

223 CARLOS ROBERTO MONTANDON                                                                             TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

224 CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO                                                                       ODONTOLOGO 

225 CARMEM CINIRA SILVA OLIVEIRA                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

226 CARMENGILDO MACAUBAS DE 
ALBUQUERQUE                                                                  

TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

227 CARMINDA ANUNCIACAO DA SILVA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
228 CARMINDO CANDIDO AUGUSTO                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

229 CAROLINA COLNAGO GAMBALLI DE MELLO                                                                   AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

230 CAROLINE BENTA DE CARVALHO ROSA                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

231 CASSIA FRANCELINO GONCALVES                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

232 CASSIBENE PEREIRA LEITE                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
233 CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE                                                                           GUARDA MUNICIPAL 

234 CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE 
AZEVEDO                                                             MEDICO 

235 CATARINA DE ARRUDA SILVA                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
236 CATARINA MARILE DE CAMPOS                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
237 CATARINA MONTEIRO MAYER                                                                              SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 

238 CATARINO RODRIGUES DE ALMEIDA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

239 CATHERINE PEREIRA                                                                                    AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

240 CECILIA OLIVEIRA DAMASCENO BARROS                                                                    PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
241 CECILIA SANTOS DA COSTA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
242 CELI CAMARGO DA SILVA NERY                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
243 CELIA CRISTINA DE SIQUEIRA BRAGA                                                                     GUARDA MUNICIPAL 
244 CELIA FERREIRA DOS SANTOS                                                                            TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

245 CELMA CARVALHO DE MORAES                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

246 CELSON FERREIRA MENDES                                                                               AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

247 CHARLLES WILLIAM ANTONIO DOS SANTOS                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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248 CID DE SOUSA DA SILVA                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

249 CIDIA FERREIRA DE FRANCA COSTA                                                                       AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
250 CIDINEI TORQUATO DE ARAUJO                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

251 CILAS RONDON DUARTE                                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

252 CILENE CÁSSIA DA SILVA                                                                               PROFESSOR 
253 CILENE COELHO DE OLIVEIRA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

254 CINTIA ARAUJO SACRAMENTO                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

255 CINTIA DA SILVA SERRANO                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

256 CINTIA PAULA TARELLI TEIXEIRA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

257 CIRENO NAZARIO DAS DORES                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
258 CIRLEY GONCALVES BARBOSA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

259 CIRLEY VIEIRA DE SOUZA TAQUES                                                                        AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

260 CIRO MOREIRA DA COSTA NETO                                                                           GERENTE - DNS 06 

261 CLARA IVETE RODRIGUES DAS NEVES                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

262 CLARICE PEREIRA DA COSTA SILVA                                                                       AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

263 CLARINDO GONCALO DA CUNHA                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

264 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

265 CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

266 CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

267 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA                                                                            PROFESSOR 
268 CLAUDIA MARA MENDES                                                                                  AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

269 CLAUDIA MARIA ULIANO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

270 CLAUDIA MARQUES DA SILVEIRA                                                                          TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

271 CLAUDIA MENDES BOICA                                                                                 MEDICO 
272 CLAUDIA REGINA DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
273 CLAUDIA REGINA DA SILVA BARROS                                                                       ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 

274 CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO                                                                    TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

275 CLAUDINETH  SEZARIANA CURADO JOSE                                                                    TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

276 CLAUDINICE CAMPOS SANTOS                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

277 CLAUDIO AGOSTINHO DA SILVA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

278 CLEBER AMARAL MOTA                                                                                   PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

279 CLEBER LEITE PAZ DE BARROS                                                                           TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

280 CLEIA ANDREIA DOS SANTOS                                                                             TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

281 CLEIDE NARCISO DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

282 CLEIDSON NASCIMENTO COSTA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

283 CLEINER RODRIGUES DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

284 CLEITON GOMES UNTAR                                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

285 CLEITON LOPES                                                                                        TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

286 CLEONICE APARECIDA VERISSIMO                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

287 CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
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288 CLEONICE CLEUZA DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

289 CLEONICE FERREIRA BATISTA MENDES                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

290 CLEONICE MARIA DE ALMEIDA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

291 CLEUZA APARECIDA DE SANTANA                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
292 CLEYGSTONY BATISTA FERREIRA                                                                          GERENTE - DNS 06 

293 CLOVIS GONÇALVES DE CAMPOS                                                                           TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

294 CONCEICAO FERREIRA DA SILVA                                                                          AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

295 CONCEICAO MARQUES DE MORAES                                                                          TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

296 CREIDIANE JARDIM NASCIMENTO DA COSTA                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

297 CREUZA MARIA DUARTE                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

298 CREUZA VIEIRA MOTA                                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

299 CREUZENI BORGES SILVA                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

300 CRISDAIANE APARECIDA DA SILVA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

301 CRISLAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

302 CRISTIANA CARVALHO DA CRUZ                                                                           AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
303 CRISTIANE BEBIANE DOS SANTOS                                                                         AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
304 CRISTIANE DE ALMEIDA CAMPOS                                                                          AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

305 CRISTIANE DE FATIMA MARINHO DO 
NASCIMENTO                                                            

TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

306 CRISTIANE JESUS DE CAMPOS                                                                            AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

307 CRISTIANE RAQUEL DA SILVA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

308 CRISTIANE SALDANHA                                                                                   PROFESSOR 
309 CRISTINA ANUNCIACAO DOS SANTOS                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
310 CRISTINA BENEDITA DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

311 CRISTINA CARVALHO                                                                                    TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

312 CRISTINA DUTRA DE OLIVEIRA                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

313 CRISTINA PATRICIA SOUZA DAMBROS                                                                      AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

314 DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
315 DALILA DE ARRUDA FELFILI                                                                             GERENTE - DNS 06 

316 DALILA DE MORAES FREIRE                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

317 DALUZA BENEDITA DE ARRUDA                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
318 DALVA DE JESUS PORTO                                                                                 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

319 DALVA KAZUE YAMAGUTI SUMIYOSHI                                                                       PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

320 DANIEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA                                                                    SUPERINTENDENTE - DNS 03 
321 DANIEL LEITE DA SILVA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

322 DANIEL RODRIGUES SILVEIRA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

323 DANIELA ALTAMIRA NILA DOS SANTOS                                                                     PROFESSOR 
324 DANIELA ASSIS DIAS BITES                                                                             SUBSECRETARIO - DNS 02 
325 DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

326 DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES                                                                    TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

327 DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE 
CAMPOS                                                            SUPERINTENDENTE - DNS 03 

328 DANILO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA                                                                    TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

329 DANILO GABRIEL CORREA PEDROSO DE ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
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BARROS                                                              
330 DANILO JOSE BEE                                                                                      TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

331 DANUZA DA SILVA SANTOS                                                                               PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

332 DARCY GONZAGA CORGOZINHO                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

333 DAUANNE KRISTINA DA SILVA SANTANA DE 
PAULA                                                           SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

334 DAVI ALDEMIR BALBUENA                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

335 DAYANE CRISTINA DE LIMA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

336 DAYANE RAYZA CORREA DOS SANTOS                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

337 DAYANNE DARLIN RONDON PEREIRA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

338 DEBORA BRANDAO DE OLIVEIRA SOUZA                                                                     PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

339 DEBORA CENIRA DA SILVA                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

340 DEBORA CRISTINA ARRUDA DA SILVA                                                                      TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

341 DEBORA CRISTINA BARBALHO                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
342 DEBORA LUZIA DAL PONTE                                                                               MEDICO 

343 DECIO BOTELHO DE MIRANDA                                                                             AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

344 DEIVISON ARRUDA FERREIRA                                                                             AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

345 DEIZE APARECIDA BENEVIDES                                                                            TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

346 DEIZE BENEDITA COSTA MARTINS                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

347 DEJAIR DA SILVA SANTOS JUNIOR                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

348 DEJANE FLORES DA SILVA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

349 DEJENANY DA SILVA BARROS                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
350 DELFINA MARIA DE MORAES                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

351 DELMIRA LEITE DE LIMA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

352 DELZE MARIA XAVIER BISPO                                                                             PROFESSOR 
353 DENIZE DA COSTA SILVA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

354 DENIZE ROSA DE MORAIS                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL = 

355 DEODET LUZIA E SILVA                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
356 DEONICE DE ARRUDA AMORIM                                                                             AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

357 DEUZALINA ANACLETO DUARTE                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

358 DEVAIR MARIA FONTES                                                                                  AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
359 DEVANIL LOPES DA COSTA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
360 DEVANIR DE AGUIAR SILVA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

361 DIEGO ALEXANDRE DE SOUZA SOLANO 
COSTA DOS SANTOS                                                     

AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

362 DIEGO DA SILVA FERREIRA                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

363 DIEGO FRANCISCO CARVALHO DA COSTA                                                                    COORDENADOR - DNS 04 

364 DILENE AUXILIADORA DE ARRUDA BARROS                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

365 DILMA RIZALDE                                                                                        AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
366 DILZA DA SILVA                                                                                       PROFESSOR 

367 DINA MORAIS DE LIMA                                                                                  AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

368 DIOGENES MARCONDES                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL - DNS 01 
369 DIOGO DOUGLAS DA SILVA                                                                               PROFESSOR 
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370 DIOLANDA MARIANO DE PAULA                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

371 DIRCE MARQUES CAMPOS                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

372 DIVAN FLORES DA SILVA                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

373 DOMINGOS ANTUNES DA SILVA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
374 DORA BERG DE PINHO CORREA                                                                            AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

375 DORACI EVA DA CONCEIÇÃO SILVA                                                                        AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

376 DORACY ALVES DE OLIVEIRA                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

377 DORACY MARIA DE FIGUEIREDO CUNHA                                                                     AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

378 DOUGLAS GAMES DA SILVA                                                                               COORDENADOR - DNS 04 
379 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
380 DULCELINA KIESQUI                                                                                    AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
381 DULCELINA SOCORRO FERMINO DE LIMA                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

382 DULCENEA AMORIM CORREA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

383 DURCE LENE MUNIZ DE SOUZA                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

384 EDER DA SILVA FIGUEIREDO                                                                             ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
385 EDER GILSON SOUZA FERREIRA                                                                           ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

386 EDER GONCALO DE BARROS                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

387 EDER HENRIQUE DE MORAES                                                                              ASSISTENTE TECNICO - AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA - UEL  

388 EDER ROBERTO TAQUES                                                                                  COORDENADOR - DNS 04 
389 EDESIO SILVA DE FIGUEIREDO                                                                           MEDICO 

390 EDICO TIMOTIO PRITSCH                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

391 EDIL LINA DA SILVA LOPES                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
392 EDILENE GOMES DE SIQUEIRA BULHOES                                                                    AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

393 EDILHIANE DE JESUS SILVA SANTOS                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

394 EDILMA FREIRE DA SILVA CORREA DO 
NASCIMENTO                                                          

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

395 EDILMA JESUS DA SILVA                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

396 EDILSON ALVES DE SOUZA                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

397 EDILSON GONCALO CARNEIRO                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

398 EDILSON LUIZ CRAUS                                                                                   AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

399 EDINEIA ESTELITA RIBEIRO NEVES 
CAVALCANTE                                                            

TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

400 EDINEIA MARIA DE ALMEIDA                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 
401 EDISON LOURENCO DA SILVA                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
402 EDISON PEREIRA MARCELO                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
403 EDIZES LUIZA REVELLES PEREIRA                                                                        PEDAGOGO 
404 EDIZES LUIZA REVELLES PEREIRA                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
405 EDMILSON DOS SANTOS BARROS COSTA                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
406 EDMIR FRANCISCO PINTO                                                                                ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
407 EDNA ALVES DA SILVA                                                                                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
408 EDNA MARIA DE ARRUDA INEZ                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
409 EDNA REGINA MARCOSKI DA SILVA                                                                        TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

410 EDNALDO ANTHONY JESUS E SILVA                                                                        PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

411 EDNAMAR ANTUNES DA SILVA                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

412 EDNEIA AUXILIADORA MOREIRA DOS 
SANTOS                                                                SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
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413 EDNEIA HENRIQUE DE PAULA FARIA                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
414 EDNEY RODRIGUES DA SILVA                                                                             AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
415 EDNIL LIBANIO DA COSTA                                                                               MEDICO 
416 EDNIL LIBANIO DA COSTA                                                                               MEDICO 
417 EDNIR MARIA DE ALMEIDA                                                                               SUPERINTENDENTE - DNS 03 

418 EDNO BARBOSA                                                                                         COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL - DNS 04 

419 EDSON DE ANCHIETA                                                                                    MEDICO 

420 EDSON FRANCISCO CURVO                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

421 EDSON JOSE DA SILVA                                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

422 EDSON MANOEL DA SILVA                                                                                GERENTE - DNS 06 
423 EDSON PACCE                                                                                          MEDICO 

424 EDSON REZENDE DA SILVA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

425 EDSON SANTOS NEVES                                                                                   AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
426 EDUARDO CESAR RIBEIRO                                                                                COORDENADOR - DNS 04 

427 EDUARDO HENRIQUE DE BARROS PROVATTI                                                                  COORDENADOR ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO - DNS  

428 EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES                                                                           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
429 EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR                                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
430 EDUARDO ROBERTO LOPES                                                                                ODONTOLOGO 

431 EDVALDO MOREIRA DE CASTILHO                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

432 EDWIRGES APARECIDA DE MORAES 
CAMARGO                                                                 

ASSESSOR JURIDICO - PROCURADORIA - DNS 
05 

433 EDY MARCOS SANTANA DE ARRUDA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

434 EGLEN ROBSON CALDEIRA DIAS                                                                           AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

435 ELAINE BOTELHO GUIMARAES                                                                             COORDENADOR - DNS 04 
436 ELAINE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

437 ELAINE CRISTINA VITORINO                                                                             TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

438 ELAINE GUIMARAES ROSA                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

439 ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA                                                                        ASSESSOR JURIDICO - DNS 05 - 
PROCURADORIA 

440 ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER                                                                        TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

441 ELCIO CHEIBEL SIMOES                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 
442 ELECILDE FORTES E SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
443 ELENICE DE FARIA DUENHAS                                                                             AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
444 ELENICE PINTO NEVES                                                                                  AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
445 ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA RODRIGUES                                                                 TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
446 ELENIR LACERDA CINTRA                                                                                PROFESSOR 
447 ELENIR LACERDA CINTRA                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
448 ELIANA GONCALVES DE SIQUEIRA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
449 ELIANA NUNES JANUARIO OHARA                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
450 ELIANA REGINA DOS SANTOS                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
451 ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                           PROFESSOR 
452 ELIANE DOS SANTOS ROCHA                                                                              PROFESSOR 
453 ELIANE JUSTINA DE SOUZA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

454 ELIANE PAES DE BARROS ARRUDA 
CARVALHO DE OLIVEIRA                                                    

TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

455 ELIANE RODRIGUES BENTO BOTELHO                                                                       TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

456 ELIANE RODRIGUES DA SILVA BARROS                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

457 ELIANE SOARES DAVINO                                                                                 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

458 ELIANE WINCK                                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
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459 ELIANI SILVEIRA VIANA                                                                                TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

460 ELIANY MARIA OLIVEIRA DA SILVA                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

461 ELIAS DA SILVA                                                                                       GUARDA MUNICIPAL 

462 ELIETE DE CAMPOS CURADO                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

463 ELIETE GONCALINA DOS SANTOS COSTA                                                                    PROFESSOR 
464 ELIETE MALTA DOS SANTOS ALMEIDA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
465 ELIETE NEVES MARTINS                                                                                 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

466 ELIETE TEIXEIRA DE LIMA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

467 ELISA BRANCO F DE FREITAS                                                                            AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

468 ELISA VERA VIEIRA                                                                                    MEDICO 
469 ELISANGELA ALMEIDA MORAES                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

470 ELISANGELA FATIMA DO ESPIRITO SANTO 
ROSA                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

471 ELISANGELA FERREIRA DUTRA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

472 ELISEU HEBER DA SILVA                                                                                GUARDA MUNICIPAL 
473 ELISIO NUNES DA COSTA FILHO                                                                          ODONTOLOGO 
474 ELISSON MAGALHAES DE LIMA                                                                            GUARDA MUNICIPAL 
475 ELIZABETE DE MORA VANDERLEY                                                                          AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

476 ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

477 ELIZABETE SANTANA                                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

478 ELIZABETH DE JESUS COSTA                                                                             AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

479 ELIZABETH DIAS DE SOUZA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

480 ELIZABETH FIDELIS DE LIMA CONCEICAO                                                                  PROFESSOR 
481 ELIZABETH PEREIRA BARBOSA                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
482 ELIZAMA SILVA DA COSTA                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

483 ELIZANDRA FATIMA DA CRUZ                                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

484 ELIZANDRA FATIMA LIMA STEHLGENS                                                                      PROFESSOR I A IV - NIVEL: 59 

485 ELIZANGELA  MARQUES DE BARROS                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

486 ELIZANGELA DOS REIS GONCALVES CAMPOS                                                                 AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

487 ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO                                                                     TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

488 ELIZANGELA MARQUES DE OLIVEIRA                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

489 ELIZANIA DA SILVA MORAIS                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
490 ELIZETE DE GUSMAO MENDONCA                                                                           AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
491 ELIZETE MARIA SZINWELSKI                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
492 ELIZETE MARIA SZINWELSKI                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
493 ELIZETE MARIA VITALINO URQUIZA                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

494 ELIZIO DE MAGALHAES                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

495 ELLEN CRISTINA MORENO DO NASCIMENTO                                                                  COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 
DNS 04 

496 ELLEN CRISTINE CAMPOS DE SOUZA COELHO                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
497 ELOYR DE SOUZA SILVEIRA                                                                              AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

498 ELVISTON EULALIO ANUNCIACAO                                                                          ASSESSOR ESPECIAL REGUL AMBIENTAL E 
FUNDIARIA - UEL  

499 ELZA MARIA OLIVEIRA CAMPOS                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

500 ELZA MARTINEZ                                                                                        AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
501 ELZA REIS DA SILVA                                                                                   TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
502 ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS                                                                        AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
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503 EMANUELLE DE SOUZA NINA GOMES                                                                        GERENTE - DNS 06 

504 EMANUELLY RAMOS MAGALHAES MARQUES                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

505 EMERSON JOSE DE SOUZA                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

506 ENEIA MARIA AMIKI DA SILVA                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

507 ENIELY SANTOS TOLEDO SANTANA                                                                         PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

508 ENTONI CONCEICAO DA SILVA                                                                            GUARDA MUNICIPAL 

509 ERASMO RIBEIRO DA COSTA                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

510 ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO                                                                       PROFESSOR 
511 ERICK WILLIAN PINTO                                                                                  AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
512 ERINEIA IZABEL CUSTODIO                                                                              PROFESSOR 
513 ERLI GONCALVES DE CAMPOS                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

514 ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA                                                                   AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

515 ERNESTO STEHLGENS JUNIOR                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

516 ESTEL MIRANDA DA COSTA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

517 ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO                                                                          PROFESSOR NV MÉDIO 50 H 

518 ESTER STEHLGENS COELHO EREGIPE                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

519 ETNA FELIPE DE OLIVEIRA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

520 EUNICE MARIA DE ALMEIDA                                                                              AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
521 EUNICE SILVA ARAUJO                                                                                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
522 EURENICE ALVES DA SILVA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
523 EURENICE DOS REIS GONCALVES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

524 EURICO QUEIROZ DE ALMEIDA                                                                            AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

525 EVA APARECIDA DE ALMEIDA MAGALHAES                                                                   AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

526 EVA AUXILIADORA DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

527 EVA GONCALINA DA SILVA JASNIEWSKI                                                                    GERENTE - DNS 06 
528 EVA GONCALINA DE CAMPOS                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
529 EVA IZABEL DA COSTA                                                                                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

530 EVA NUNES DA SILVA                                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

531 EVA PATRICIA DA SILVA                                                                                TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

532 EVA SOFIA DA COSTA                                                                                   AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

533 EVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
534 EVALDO MENDES DA COSTA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

535 EVANDRO SILVA BUENO                                                                                  AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

536 EVANIA CRISTINA SILVA DUARTE                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

537 EVANICE CONCEICAO DOS SANTOS                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

538 EVANICE DE OLIVEIRA                                                                                  AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

539 EVANILDES BRAS DE FRANCA OLIVEIRA                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

540 EVANILDO LAURINDO DA SILVA                                                                           GUARDA MUNICIPAL 
541 EVANIR MENDES DA COSTA CRUZ                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
542 EVANS DE ARRUDA BOTELHO                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

543 EVELIZE APARECIDA DOS SANTOS CHAGA                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

544 EVELYN HACK BIDIGARAY                                                                                MEDICO 
545 EVERALDO AMARAL DE SOUZA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 

546 EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS                                                                           AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

547 EVERTON JUPIRACI NAVARRO                                                                             COORDENADOR - DNS 04 
548 EZENILDE DOS SANTOS BARROS                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
549 FABIANA BENEDITA DE SOUZA RIBEIRO                                                                    AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
550 FABIANA PIOVEZAN FRANCO                                                                              MEDICO 
551 FABIANO OLIVEIRA OZAN                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

552 FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS                                                                         AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

553 FABIO SANTANA DE CAMPOS                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

554 FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA                                                                         COORDENADOR - DNS 04 
555 FABRICIO CALVETE CAMPOS                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
556 FATIMA APARECIDA MENDES                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

557 FATIMA ZENAIDE DOS SANTOS                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

558 FELIPE AUGUSTO TEZOLIN                                                                               GERENTE - DNS 06 

559 FELIPE DE FREITAS CARVALHO                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

560 FELIPE SILVA DE OLIVEIRA                                                                             TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
561 FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA                                                                  AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

562 FERNANDA CARDOSO DO CARMO                                                                            TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

563 FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES                                                                        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
564 FERNANDA DEITOS                                                                                      ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

565 FERNANDA DELFINO MIRANDA FUMOTO                                                                      PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

566 FERNANDES PROENCA DE ARRUDA                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

567 FERNANDO ANTONIO GUEDES ABIGALIL                                                                     TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

568 FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO PONCE                                                                 GERENTE - DNS 06 
569 FERNANDO FERNANDES                                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
570 FLAVIA LUIZA COELHO DE LANNES                                                                        SECRETARIO MUNICIPAL - DNS 01 

571 FLAVIA REGINA TUAO                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

572 FLAVIA ROSANE DE MENDONÇA LUIS                                                                       TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
573 FLAVIANE ARANTES RIBEIRO RAMOS                                                                       AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
574 FLAVIO JOSE PEREIRA NETO                                                                             PROCURADORIA - DNS 02 
575 FRANCILENE NEVES DE AMORIM                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
576 FRANCISBENE MONTEIRO MAYER                                                                           AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
577 FRANCISCA AUXILIADORA LEITE                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
578 FRANCISCA DA SILVA DUARTE                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
579 FRANCISCA LUZIA DE PINHO                                                                             PREGOEIRO DNS 03 
580 FRANCISCA MARIA BEZERRA MENDES                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
581 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS                                                                          MEDICO 

582 FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA                                                                          AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

583 FRANCISCO CASSIO DOS SANTOS                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 

584 FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

585 FRANCISCO MONTEIRO NETO                                                                              FISCAL MUNICIPAL 
586 FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA                                                                        GUARDA MUNICIPAL 
587 FRANZ CLEYTON F DE AMORIM                                                                            AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
588 FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO                                                                           INSPETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL 
589 GABRIELLA BASTOS DE CASTRO                                                                           MEDICO 
590 GASTAO ROSA DE SOUZA FILHO                                                                           COORDENADOR - DNS 04 

591 GEANE WYNGRIT DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
SILVA                                                           

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

592 GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 
593 GEISIANE DE ALMEIDA SILVA                                                                            ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 

594 GEIZE APARECIDA GUIMARAES DA SILVA                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

595 GELSON THIAGO CORREIA LEITE                                                                          TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

596 GENILSON BORGES                                                                                      AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
597 GENILSON ROBERTO DA GUIA                                                                             AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
598 GEORGIA CARLA DE ANDRADE                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

599 GEOVANA BERGMANN SALIS                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

600 GEOVANE RENFRO DA SILVA                                                                              FISCAL MUNICIPAL 

601 GERAILSON LOPES PEREIRA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

602 GERALDO JOSE RODRIGUES                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
603 GERSON DIAS PEREIRA                                                                                  TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
604 GERSON GONCALVES DE QUEIROZ                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
605 GERVÁSIO ÂNGELO DA CUNHA                                                                             AUDITOR - DNS 06 
606 GESSILENE DE LIMA                                                                                    AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
607 GEUSE DA SILVA                                                                                       AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
608 GEYSSON SOARES DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

609 GHEISIANE ETEVOLDA CAMPOS SANTOS                                                                     TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

610 GIANE DE SOUZA ALBUEZ                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

611 GILDETE SILVA DE CASTRO CAMPOS                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

612 GILMAIRON BENEDITO DE AMORIM                                                                         AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

613 GILMAR BATISTA DE SOUZA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

614 GILMAR MARTINS JALES                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 
615 GILMAR MUSSA DE MORAES                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
616 GILMAR MUSSA DE MORAES                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

617 GILMAR XAVIER                                                                                        PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

618 GILSON BENEDITO DA SILVA                                                                             FISCAL MUNICIPAL 
619 GILSON BENTO STABILITO                                                                               AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

620 GILSON FELIPE DE ARRUDA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

621 GILSON PEQUENO DA SILVA                                                                              PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
622 GILVANIL RAMALHO DA SILVA GOMES                                                                      AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

623 GIORDANA LAURA DE BARROS GOMES 
YASSIM                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

624 GIORGIO ANTONIO DE BARROS GOMES                                                                      COORDENADOR - DNS 04 
625 GIOVANA ROSA DIAS                                                                                    AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
626 GIOVANI BENEDITO RIBEIRO                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
627 GIRLEI SOARES DE OLIVEIRA                                                                            SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

628 GISELE APARECIDA REIS                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

629 GISELE AUXILIADORA DIAS                                                                              PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS - 
TEC RADIOLOGIA 

630 GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

631 GISELLE CAROLINA DE LIMA E SILVA                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
632 GIZELLE AUXILIADORA DOS SANTOS                                                                       AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
633 GLAEDINA DA SILVA NEVES                                                                              PROFESSOR 
634 GLAUCE LUZIA DA SILVA NASCIMENTO                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
635 GLEN CARLO DE ARRUDA                                                                                 MEDICO 
636 GLEYDSONE LOURDES DA SILVA                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

637 GLORIA AMANDA FERNANDES DE ARCE                                                                      PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 
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638 GLORIA GONCALINA CURADO                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

639 GLORIA JESUS OLIVEIRA AUGUSTO                                                                        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

640 GLORIA MARIA ANTUNES                                                                                 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

641 GONÇALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

642 GONCALINA AUXILIADORA LEITE                                                                          SUPERINTENDENTE - DNS 03 
643 GONCALINA BENEDITA DE ALMEIDA CRUZ                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

644 GONCALINA DE ARRUDA                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

645 GONCALINA DOS SANTOS COSTA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

646 GONCALINA MARIA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

647 GONCALINA SERAFINA DA SILVA                                                                          AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

648 GONÇALO CERIACO DA COSTA FILHO                                                                       AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

649 GONCALO MARTINHO DE ASSUNCAO                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

650 GONCALO SOARES DE LIMA FILHO                                                                         ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

651 GRACINETE BANDEIRA DE MATOS                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

652 GRAZIELA CHRISTINE MARQUES DE ARRUDA                                                                 PROFESSOR 
653 GRAZIELA MARIA DE FRANCA COENGA                                                                      PROFESSOR 
654 GRAZIELLE MARIA DE LIMA E MELO                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

655 GREGORIA TEREZA DE SENE                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

656 GRIZIELA PEREIRA DA ROSA                                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

657 GUILHERME DAMASCENO DA SILVA                                                                         AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
658 GYAN CARLO DE ARRUDA                                                                                 COORDENADOR - DNS 04 

659 HELAINE RIBEIRO DIAS                                                                                 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

660 HELENA LUCIA DE AQUINO                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
661 HELENA PEREIRA LEMES                                                                                 AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
662 HELENA SCHMIDT LUDWIG                                                                                FISCAL MUNICIPAL 

663 HELENA TAQUES DOS SANTOS                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

664 HELENAIR DIAS RABELO                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

665 HELIA FRANCISCA DE MELO                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

666 HELIANARA OLIVEIRA DA SILVA                                                                          COORDENADOR - DNS 04 
667 HELIO BOEIRA JACOBI JUNIOR                                                                           MEDICO 

668 HENRIQUE CAMPOS DE PAULA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

669 HENRIQUETA MARIA DE MORAES SILVA                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

670 HERMES BOTELHO MARQUES                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
671 HUMBERTO DE MACEDO ZORZETTI                                                                          FISCAL MUNICIPAL 
672 ICARO JOSE GODOY DE CAMPOS                                                                           ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
673 IDEMOR MOLIN                                                                                         MEDICO 
674 IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA                                                                          GUARDA MUNICIPAL 
675 IEDA GONCALINA CURVO                                                                                 AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
676 IGOR JERONIMO S. DE OLIVEIRA                                                                         ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
677 IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA                                                                          MEDICO 

678 ILCREA CORREA DOS SANTOS                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

679 ILMA LEITE DE SOUZA DA SILVA                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
680 ILMA XAVIER SIQUEIRA                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

681 ILZA CARNEIRO DE OLIVEIRA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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682 ILZA DA SILVA LEMES                                                                                  AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

683 ILZA LUIZA DE MIRANDA                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

684 INES DONIZETE SALLES ESTRELA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

685 IOLANDA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ                                                                    AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
686 IOLANDA MARIA FERREIRA DA SILVA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
687 IONICE FELICIANO RIBEIRO                                                                             GERENTE - DNS 06 
688 IONICE PERES                                                                                         AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
689 IRACEMA MARTINS MONTEIRO                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
690 IRACI BENEDITA DA COSTA                                                                              AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
691 IRACI PEDRO DE MELO                                                                                  AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
692 IRAN DA SILVA FERNANDES                                                                              GERENTE - DNS 06 

693 IRENE APARECIDA MARTINS DA SILVA                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

694 IRINEU DAMIANO ROSA                                                                                  MEDICO 
695 ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS                                                                           GERENTE - DNS 06 
696 ISABEL CRISTINA DE SANTANA BARRETO                                                                   PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
697 ISABEL DE SOUZA FIGUEIREIDO                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

698 ISABEL GOMES DA SILVA                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

699 ISABEL ROSANGELA VIOLIN DA SILVA                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
700 ISABELA CRISTINA P DE F GUIMARAES                                                                    ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 

701 ISABELLA NATALIA DA SILVA SOUZA                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

702 ISABELLE DA SILVA                                                                                    PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

703 ISAC ABRAAO NASSARDEN                                                                                GERENTE - DNS 06 
704 ISIS KATIA NOVAES HAUER                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
705 ISIS KATIA NOVAES HAUER                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

706 ISMAEL GOMES CLARINDO                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

707 IVAN FIGUEIREDO DA SILVA                                                                             AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
708 IVAN NILSON RONDON MENDES                                                                            AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
709 IVAN PEREIRA SILVA                                                                                   COORDENADOR - DNS 04 

710 IVANI DA SILVA PACHECO                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

711 IVANI XAVIER RAMOS                                                                                   PROFESSOR 

712 IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ                                                                          AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

713 IVANIR RODRIGUES                                                                                     TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

714 IVANIRA APARECIDA CEZEMER                                                                            TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

715 IVETE DE ARRUDA E SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

716 IVETE VASCONCELOS DE AMORIM                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

717 IVONETE DO ESPIRITO SANTO PADILHA                                                                    AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

718 IVONILDES CEZAR DE ARRUDA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

719 IZABEL CONCEICAO VITALINO                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
720 IZABEL VIEIRA DA SILVA                                                                               AUXILAR DE ENFERMAGEM (EM EXTINÇÃO) 

721 IZABELA MARIA ALMEIDA DA ROSA                                                                        TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

722 IZAIAS ALVES MARTINS                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

723 IZAMARA COSTA FREIRE                                                                                 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

724 IZANIL MARIA DE FREITAS                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
725 IZAUL DE ALMEIDA NASCIMENTO                                                                          MEDICO 
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726 IZAUNALIA ADELAIDE BRITO TENUTES                                                                     AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

727 IZAURA FREDERICO DOS SANTOS                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

728 IZAURINA DE MIRANDA                                                                                  AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

729 IZIDIA DE MORAES LARA OLIVEIRA                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

730 JACIANA APARECIDA MORAIS                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

731 JACILDO ANTONIO DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

732 JACIRA GUIMARAES FORTES                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

733 JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA                                                                            GERENTE - DNS 06 
734 JACIRA VIEIRA DE MORAES                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
735 JACKELINE ALVES DE AZEVEDO BRANDAO                                                                   COORDENADOR - DNS 04 

736 JACKSON ALVES LOPES SOUZA                                                                            PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

737 JACKSON SEBASTIAO DE ARRUDA LIMA                                                                     SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

738 JADERSON CHAVES ELIAS                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

739 JADERSON DIEGO FIGUEIREDO                                                                            SUPERINTENDENTE - DNS 03 
740 JADIR PEREIRA                                                                                        SUPERINTENDENTE - DNS 03 

741 JAILTON ANTONIO DE ASSIS                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

742 JAIME NATIVIDADE DE OLVEIRA                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

743 JAIR CLESIO DA SILVA LEITE                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

744 JAKELINE BISPO DA SILVA COSTA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

745 JAKLINE MARIA ANTONIA DA SILVA                                                                       AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
746 JALME SANTANA DE FIGUEIREDO                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
747 JALME SANTANA DE FIGUEIREDO                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
748 JAMES REVELES PEREIRA SOBRINHO                                                                       TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
749 JAMIL MUSSA SOBRINHO                                                                                 GERENTE - DNS 06 

750 JAMILA KELLY DA SILVA                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

751 JAMILE CARMONA MENDES                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
752 JANAINA CRISTINA MARASINI                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
753 JANE MARCIA DE ARRUDA PIRES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
754 JANETE CASSIA DA SILVA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
755 JANETE MARQUES DA CUNHA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
756 JANIA MARIA ARANTES DA SILVA                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
757 JANICE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA                                                                  PROFESSOR 
758 JANINE NAZARETH DE ARRUDA                                                                            MEDICO 
759 JANNAYNA MARIA MIRANDA SILVA                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
760 JANSEN GOMES SOUDRE                                                                                  GUARDA MUNICIPAL 
761 JANYNA CRISTYANE RODRIGUES SIMI                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
762 JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNCAO                                                                      SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

763 JAQUELINE LOZANO VALERIO                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

764 JAQUELINE RODRIGUES MENDES                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

765 JAQUES DOUGLAS LIMA DA SILVA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

766 JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS                                                                         PROFESSOR 

767 JAURI DE PAULA NEVES                                                                                 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

768 JEAN CARLOS GOMES DE SOUZA                                                                           PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

769 JEAN CARLOS GOMES DE SOUZA                                                                           PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

770 JEFFERSON DA SILVA TOLARES                                                                           GERENTE - DNS 06 
771 JEFFERSON STEVER RUFINO DA SILVA                                                                     ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
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772 JEONICE AUGUSTA DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

773 JEREMIAS BATISTA RODRIGUES                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
774 JERONIMO DE CARVALHO NETO                                                                            GERENTE - DNS 06 

775 JESSICA CAMILA OLIVEIRA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

776 JESSICA CAROLINA ASSUNÇÃO FRAZAO DE 
ALMEIDA                                                          

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

777 JESSICA CRISTINA MICHELON LASARIM                                                                    PROFISSIONAL DO SUS - ENFERMEIRO 
778 JESUINA GOMES DE ARAUJO                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
779 JEVERTON BRAS GOMES DA CONCEIÇÃO                                                                     ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

780 JHENNIFER CRISTINA DE CAMPOS PINTO 
SILVA                                                             

TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

781 JHONATAN DA SILVA GUSMAO                                                                             ASSESSOR JURIDICO - DNS 05 
782 JOACIL DE CAMPOS                                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

783 JOACY DO CARMO AMARAL                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

784 JOACY MARIA DE FREITAS                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

785 JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

786 JOANA DE SOUZA JESUS                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
787 JOANILZA RIBEIRO                                                                                     AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
788 JOANIR IRENE DE SAMPAIO                                                                              PROFESSOR 

789 JOAO BATISTA DE MORAIS                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

790 JOAO BATISTA TRENTINI FILHO                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

791 JOAO BOSCO BOTELHO                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

792 JOAO CARLOS MACEDO                                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
793 JOAO CECILIO JUNIOR                                                                                  GERENTE - DNS 06 

794 JOAO CLIMACO VIANA FILHO                                                                             AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

795 JOAO DOMINGOS DA COSTA                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

796 JOAO EMILIO DA SILVA                                                                                 FISCAL MUNICIPAL 

797 JOAO EUDES DE L E SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

798 JOÃO FELIX DIAS                                                                                      MEDICO 
799 JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO                                                                           ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 
800 JOAO PEDRO DA SILVA NETO                                                                             FISCAL MUNICIPAL 
801 JOAO VICTOR LEITE DE ARRUDA                                                                          SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

802 JOAO VINICIUS RONDON FERNANDEZ                                                                       AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

803 JOAQUIM DE OLIVEIRA MELO                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

804 JOAQUIM VILASBOAS                                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

805 JOCILA LEITE RIBEIRO                                                                                 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

806 JOCIMAURA NUNES DE SOUZA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

807 JOEDERSON DA SILVA PLACIDO                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

808 JOEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA                                                                          AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

809 JOEL ROBERTO DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

810 JOELMA RIBEIRO FERREIRA FIGUEIREDO                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
811 JOELSON JUNIOR CORREA                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
812 JOILCI RODRIGUES SILVA                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
813 JOILSON MARCOS DA SILVA                                                                              SUBSECRETARIO - DNS 02 
814 JONAS SANTANA LEITE                                                                                  AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
815 JONAS ULISSES RIBEIRO MACEDO                                                                         AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
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ECONOMICO E SOCIAL  

816 JONILSON DA CONCEICAO FARIA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

817 JORCENI FERREIRA DUTRA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

818 JORGE LEMES DE MORAES                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

819 JOSAN GOMES DE CAMPOS MIRANDA                                                                        GERENTE - DNS 06 
820 JOSE ABREU DE LUCENA JUNIOR                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
821 JOSE APARECIDO DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
822 JOSÉ AUGUSTO DE CAMPOS                                                                               GERENTE - DNS 06 
823 JOSE BATISTA DE PRIMO                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
824 JOSE BENEDITO MEDEIROS                                                                               ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

825 JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

826 JOSE CARLOS DE ARRUDA                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

827 JOSE CARLOS DE MOURA RODRIGUES                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

828 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA                                                                              PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
829 JOSE DO CARMO FILHO                                                                                  AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
830 JOSÉ EDELCIO VANZELLA                                                                                MEDICO 

831 JOSE EUSTAQUIO DA SILVA                                                                              AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

832 JOSE FERREIRA DA SILVA                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
833 JOSE FERREIRA FLOR                                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
834 JOSE FRANCISCO DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
835 JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO                                                                         GERENTE - DNS 06 
836 JOSE GONCALO DE FIGUEIREDO FILHO                                                                     FISCAL MUNICIPAL 

837 JOSE ILARIO DE SOUZA                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

838 JOSE LUIZ DA SILVA                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

839 JOSE LUIZ DE AMORIM                                                                                  AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 

840 JOSE MARCOS PEREIRA                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

841 JOSÉ MARIA PULQUERIO                                                                                 ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 
842 JOSE MILTON MACIEL SANTANA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
843 JOSE ROBERTO DA SILVA REGO                                                                           ODONTOLOGO 
844 JOSE VALDEMIR DE SOUZA                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
845 JOSEFINA PONCE DE CAMPOS                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
846 JOSEFINA SILVA PEREIRA LEITE                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
847 JOSELEUSA SOARES DA SILVA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

848 JOSELINA ANA DAS NEVES                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

849 JOSELINA DOMINGAS DA COSTA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
850 JOSELINA ROSA DA SILVA                                                                               AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
851 JOSELINO DE CAMPOS                                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
852 JOSIANE CARLA DIAS DE ARRUDA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
853 JOSIANE DE PADUA                                                                                     AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
854 JOSIANY ALVES                                                                                        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

855 JOSIAS JORGE DE ARAUJO                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

856 JOSINEIA BENEDITA DE BARROS                                                                          MERENDEIRA - NIVEL: 1 

857 JOSIVANIA FRANCA SANTOS                                                                              COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 
DNS 04 

858 JOSUE BETT                                                                                           MEDICO 
859 JOSUEL DE PAULA MARIA                                                                                ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

860 JOVENIL DOS SANTOS                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

861 JOVITA LUIZA FREITAS OLIVEIRA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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862 JOZIANE OTOBONI CRUZ DE CARVALHO                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

863 JUAREZ ANTONIO RIBEIRO BUENO                                                                         AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

864 JUARINA ANTONIA PADILHA DE MORAIS                                                                    AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
865 JUCELIA ALVES PEREIRA MARQUES                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
866 JUCELIA MARIA DA GUIA                                                                                AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
867 JUCELINO GABRIEL DA CRUZ                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

868 JUCEREMA MARIA CABRAL                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

869 JUCIANE ALVES DA SILVA                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
870 JUCILEI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA                                                                   AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
871 JUCILEI PEREIRA VIEIRA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
872 JUCILENE ALVES DA SILVA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
873 JUCILENE RIBEIRO DA SILVA JACOMELI                                                                   PROFESSOR 

874 JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES                                                                    AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

875 JUCILEY MARIA DA SILVA SANTOS                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

876 JUCILI AUXILIADORA DA SILVA                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
877 JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS                                                                          GUARDA MUNICIPAL 

878 JUCIMARA REVELES PEREIRA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

879 JUCIMARE REI DE HUNGRIA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
880 JUCIMARE REI DE HUNGRIA                                                                              PROFESSOR 

881 JUCINEI PEDRO DE MAGALHAES                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

882 JUCINEIA APARECIDA BOAVENTURA DE 
CAMPOS                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

883 JUCINEIA MARIA BENEVIDES                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

884 JUCINEIDE ALVES SANTANA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
885 JUCINEIDE DA CRUZ E SILVA                                                                            TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
886 JUCINEIDE DA SILVA                                                                                   PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
887 JUCINEIDE DA SILVA                                                                                   PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

888 JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

889 JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

890 JUCINEY GORET DA COSTA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

891 JUDITE DA SILVA MELO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

892 JUDITE MARTINS DE CAMPOS                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

893 JUDITH ALVES DE OLIVEIRA BARROS                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

894 JUILTON MIRANDA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
895 JULIA ALVES FREIRE                                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
896 JULIANA APARECIDA COELHO                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
897 JULIANA HERNANDES                                                                                    PROCURADORIA - DNS 02 

898 JULIANA SURUBIM DE CAMPOS                                                                            TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

899 JULIANA TROVISCO MESQUITA                                                                            TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

900 JULIANDRE ARRUDA DO AMARAL                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

901 JULIANO NUNES DA SILVA                                                                               GERENTE - DNS 06 

902 JULINHA MARTINS DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

903 JULIO CELSO DA CUNHA                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 
904 JULIO CESAR LEITE DOS REIS                                                                           AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

905 JULIO RONALDO NASCIMENTO                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

906 JULIOMAR BATISTA RONDON                                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
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907 JUNIOR ALBERTO DE MORAES REIS                                                                        AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

908 JURANDIR RODRIGUES BENTO                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 
909 JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
910 JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA                                                                 PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
911 JUREMA PINTO DA SILVA DOS SANTOS                                                                     AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

912 JUSSELIA MARIA DA COSTA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

913 JUSTINA PIRES DOS SANTOS                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
914 JUVALINA MARQUES DA SILVA                                                                            AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

915 JUVELINA ALVES DOS SANTOS PLACIDO                                                                    TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

916 KADJA SAMARA SOUSA DO NASCIMENTO 
LEITE                                                               MEDICO 

917 KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 - 
PROCURADORIA 

918 KARINA MARIA DA COSTA                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
919 KARINA QUEIROZ LEITE                                                                                 SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
920 KARINE DE OLIVEIRA ARRUDA                                                                            GERENTE - DNS 06 
921 KARLA CLAUDINO MARQUES                                                                               ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

922 KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO 
ALBUQUERQUE                                                           TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

923 KATHERINE DA SILVA CAMPOS PRADO                                                                      PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

924 KATIA AUXILIADORA SANTANA                                                                            AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

925 KATIA CILENE DA COSTA PASSOS                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

926 KATIA CRISTINA ARRUDA CAMPOS                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
927 KATIA DE AMORIM SOARES                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

928 KATIA LUCIA DA COSTA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

929 KATIA REGINA DE ALMEIDA                                                                              AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

930 KATIANE ALVES DA SILVA                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

931 KAUARA MARCELINO GONCALVES                                                                           SUPERINTENDENTE - DNS 03 

932 KEDMA ASSIS DE SOUZA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

933 KEILA CRISTIAM DO NASCIMENTO                                                                         AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
934 KEILA DE CAMPOS ARRUDA                                                                               AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

935 KELE REGINA DE SOUZA GOMES                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

936 KELI CRISTINA SILVA CAVALCANTE BATISTA                                                               GERENTE - DNS 06 
937 KELLY KATIA DAMASCENO                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

938 KELLY PATRICIA OJEDA DE ARAUJO REVELES                                                               PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

939 KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE BARROS 
SANTOS                                                             ODONTOLOGO 

940 KIMBERLY FLORES ALVES                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

941 KRIS SAYUMI OKAYAMA                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

942 LAI SALETE DA SILVA EVANGELISTA                                                                      TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

943 LAIHELE RAMOS AMORIM                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

944 LAIS SOARES DA SILVA                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

945 LAISE VALERIA COSTA MARTINS                                                                          GERENTE - DNS 06 

946 LAURA AUXILIADORA DE ALMEIDA                                                                         TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

947 LAURA DA COSTA CRUZ                                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

948 LAURA DE ALMEIDA OLIVEIRA                                                                            SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
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949 LAURA ELENA FIGUEIREDO GUIMARAES                                                                     PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

950 LAURA SIMONE DA COSTA                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
951 LAURA VERGINIA DA SILVA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
952 LAURA VERGINIA DA SILVA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

953 LAUREANE ORRO DE CAMPOS                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

954 LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO                                                                           COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 
DNS 04 

955 LAZARA ALVES DE SOUZA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

956 LAZARO SILVEIRA LEDO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

957 LEANDRO DE MOURA BUENO                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 30H 

958 LEANDRO MANDUCA                                                                                      ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
959 LEDA MARIA PALAORO                                                                                   PROFESSOR 
960 LEDA MARIA PALAORO                                                                                   PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

961 LEDIR DE CAMPOS RAMOS                                                                                TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

962 LEIA VICENCIA GOMES                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

963 LEIDIANE AUXILIADORA DE LIMA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
964 LEINA MARIA BANDEIRA DUARTE                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

965 LELIANE DE PINHO SANTOS                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

966 LENIL CONCEICAO DE ALMEIDA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

967 LENINE FERREIRA DE SANTANA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

968 LENIRA GUSMAO MARTINS                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

969 LEOMAR ARMINDO HOFSTATTER                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
970 LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA                                                                         GUARDA MUNICIPAL 
971 LEONARDO DE AZEVEDO GOMES DARIO                                                                      TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
972 LEONARDO DELGADO DA COSTA                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
973 LEONARDO HENRIQUE CORDEIRO CINI                                                                      SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

974 LEONARDO LIMA FRAZAO                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

975 LEONARDO VICTOR MIRANDA DE ANDRADE                                                                   GERENTE - DNS 06 

976 LEONCIO DA COSTA CAMPOS                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

977 LEONORA DOS ANJOS                                                                                    AGENTE TÉCNICO DO SUS 30H 

978 LEOZIZA PAES DE ARRUDA ALMEIDA                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

979 LETICIA NAYARA DA SILVA CAMPOS                                                                       AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
980 LEUDIR VITOY VITORIO                                                                                 AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

981 LEVI COSTA RESENDE                                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

982 LEYDIMARA MOREIRA SOUZA                                                                              AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

983 LIDIA LEITE DE BARROS                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

984 LIDIONORA DE OLIVEIRA SANTOS                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

985 LIDYANE MARIA DA COSTA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

986 LIEGE MACHADO DA ROSA ARANTES                                                                        PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

987 LIGIA BEATRIZ LEIVA DO PRADO BRANDAO                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
988 LIGIA MARIA LEITE DE CARVALHO                                                                        AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
989 LILIAM CRISTINA COSTA DA SILVA                                                                       PROFESSOR 

990 LILIAN FREIRE BISPO                                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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991 LILIAN PAZ GONCALVES DA SILVA                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

992 LINDALVA LEMES DA SILVA                                                                              AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

993 LINDAMARA FRANCISCA DA CONCEICAO                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

994 LINETE GLORIA SOUZA NEVES                                                                            GUARDA MUNICIPAL 

995 LIOBA ANNA MARQUES                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

996 LIVIA MARIA MARTINIANO LACERDA                                                                       AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

997 LOACIR MARIA DE MORAES                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
998 LORACI MARIA DE CAMPOS                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
999 LORACIL CESARINO DE CAMPOS                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1000 LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES                                                                    PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1001 LORENA CRISTINA DA SILVA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1002 LOURDES APARECIDA GOMES                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1003 LOURDES AQUINA DA COSTA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1004 LOURDES MARIA DE OLIVEIRA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1005 LOURENCO DE CAMPOS                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1006 LUCAS CAETANO SANTOS                                                                                 AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

1007 LUCAS CARVALHO PIERIN                                                                                TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1008 LUCAS JOSE BARBOSA                                                                                   TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1009 LUCAS MIGUEL DA SILVA MARTINS DA 
CUNHA                                                               ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1010 LUCELENA DE MATOS AZEVEDO                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1011 LUCI DALVA DE PINHO                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1012 LUCIA HELENA MILANI                                                                                  TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1013 LUCIANA CRISTINA GHISI                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1014 LUCIANA FERREIRA DE MELO                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1015 LUCIANA MARIA BEE                                                                                    SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 
1016 LUCIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA BROGGI                                                                 PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1017 LUCIANO COLOGNESE                                                                                    MEDICO 
1018 LUCIENE PEIXOTO DOS SANTOS                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1019 LUCILEIA PAZ GONCALVES CUNHA                                                                         AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1020 LUCILEIDE DE SOUZA                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1021 LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA                                                                        GUARDA MUNICIPAL 
1022 LUCILMA FRANCISCA NEVES                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1023 LUCIMAR DOS SANTOS LARA                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1024 LUCIMAR FREITAS DE MATOS                                                                             GERENTE - DNS 06 
1025 LUCIMARA MARQUES TOSO                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1026 LUCINDA MARIA DE SOUZA                                                                               AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1027 LUCINEIA SILVA DE ARRUDA                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1028 LUCIO DUARTE GUIMARAES                                                                               MEDICO 
1029 LUCIZETE TEREZA DA SILVA                                                                             SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

1030 LUCY DOS SANTOS                                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1031 LUDEMILA IZABEL SILVA DA MATA                                                                        SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 

1032 LUDYMILA ALVES PINTO DA FONSECA                                                                      PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1033 LUENI APARECIDA DE CAMPOS SAMPAIO                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
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1034 LUIS MACIEL DE LIMA                                                                                  AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1035 LUIZ ALBERTO CALONGA ARGUELIO                                                                        GUARDA MUNICIPAL 
1036 LUIZ ANTONIO HORTA                                                                                   ODONTOLOGO 
1037 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS                                                                              MEDICO 
1038 LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR                                                                    PROCURADORIA - DNS 02 
1039 LUIZ CARLOS SAMPAIO                                                                                  SUBSECRETARIO - DNS 02 
1040 LUIZ CEZAR DIAS BETONTI                                                                              MEDICO 

1041 LUIZ GABRIEL DE JESUS                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1042 LUIZA MARIA DA COSTA                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1043 LUSIANE MARQUES DE ASSUNCAO                                                                          AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1044 LUZ MARINA COELHO                                                                                    COORDENADOR - DNS 04 
1045 LUZIA INEZ DE CAMPOS                                                                                 CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

1046 LUZIL CREBES DE ARRUDA                                                                               AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1047 LUZINETE MARQUES DA SILVA                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1048 MADALENA LUIZA GONÇALVES                                                                             TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1049 MAGDA DE SOUZA HINTZE                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1050 MAGDA DE SOUZA HINTZE                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1051 MAGNA TEIXEIRA ALVES                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 

1052 MAGNO ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS                                                                     AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

1053 MAICON ANTONIO RAIMUNDO STRADA                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1054 MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1055 MAIRA DO PRADO PEREIRA DE CAMPOS                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1056 MAISA NEVES SOARES                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1057 MAISA NEVES SOARES                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1058 MANOEL DESCHAMPS CAVALCANTI NETO                                                                     MEDICO 

1059 MANOEL DOMINGOS DE JESUS                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1060 MANOEL GONCALO DE CAMPOS                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1061 MANOEL MESSIAS DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1062 MANOEL NARCISO DA SILVA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1063 MANOEL ODIL DE ALMEIDA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1064 MARA CRISTINA DA COSTA DUARTE                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1065 MARA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1066 MARA ROSANE BATIROLA DA SILVA                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1067 MARA SILVIA DA COSTA                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1068 MARA TEREZA DA SILVA                                                                                 AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1069 MARCELA DA SILVA JARA                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1070 MARCELAINE PEREIRA DA SILVA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1071 MARCELO COLOGNESE                                                                                    MEDICO 
1072 MARCELO FERNANDES ROSA                                                                               ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
1073 MARCELO MARQUES DE LIMA                                                                              ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

1074 MARCELO MAYER LIRA                                                                                   AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1075 MARCELO NEVES LOTUFO                                                                                 MEDICO 
1076 MARCELO NEVES LOTUFO                                                                                 MEDICO 

1077 MARCIA APARECIDA SILVA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1078 MARCIA CONCEICAO COELHO SOARES                                                                       PROFESSOR 
1079 MARCIA CONCEICAO COELHO SOARES                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
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1080 MARCIA LAURETTI DE ALMEIDA                                                                           SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
1081 MARCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1082 MARCIA MARIA JOSE DE CAMPOS                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1083 MARCIA REGINA DA SILVA                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1084 MARCIA RODRIGUES MACEDO                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1085 MARCIA RODRIGUES MACEDO                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1086 MARCIA SAN TANA DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1087 MARCIA VICENTE BANDEIRA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1088 MARCILENE DE OLIVEIRA                                                                                GERENTE - DNS 06 

1089 MARCINHO DE OLIVEIRA BASTOS                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1090 MARCIO ALVES FERREIRA                                                                                COORDENADOR - DNS 04 

1091 MARCIO FREDERICO DE MACEDO ARRUDA                                                                    PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1092 MARCIO PROFETA DA CRUZ                                                                               GUARDA MUNICIPAL 
1093 MARCIO SEBASTIAO DOMINGOS                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1094 MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS                                                                      PROFISSIONAL DO SUS - TEC RADIOLOGIA 

1095 MARCOS ADRIANO DE ANDRADE                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1096 MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA                                                                         ASSESSOR JURIDICO - DNS 05 

1097 MARCOS RODRIGUES DA SILVA                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1098 MARCOS TERTULIANO DE FRANÇA                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1099 MARCOS VINICIUS SILVA GALANTE                                                                        GERENTE - DNS 06 
1100 MARCUS VINICIUS CORREA DA COSTA                                                                      ODONTOLOGO 

1101 MAREDIL AUXILIADORA DE ALMEIDA 
SANTANA                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1102 MARGARETE ROSE GUEDES DA SILVA                                                                       AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1103 MARGARETH INES SILVA DE MORAES                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1104 MARGARETH MARIA DE CAMPOS                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1105 MARGARETH SOCORRO DE LIMA                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1106 MARI NEI DE ALMEIDA                                                                                  PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1107 MARIA ADELAIDE DE MORAIS SARAIVA                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1108 MARIA ALBERTINA DA COSTA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1109 MARIA ALEIXA DA SILVA PRADO                                                                          AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1110 MARIA ALICE DE BARROS                                                                                SUPERINTENDENTE - DNS 03 
1111 MARIA ALICE RAMOS DAS SILVA                                                                          AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1112 MARIA ALMEIDA DE CAMPOS                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1113 MARIA ANTONIA DA CUNHA COSTA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1114 MARIA ANTONIA FERREIRA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1115 MARIA APARECIDA DA SILVA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1116 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA                                                                           AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

1117 MARIA APARECIDA FRANCISCO FERREIRA                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1118 MARIA APARECIDA OLIVEIRA                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1119 MARIA APARECIDA PEIXOTO LOPES                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1120 MARIA APARECIDA VITOR DA SILVA                                                                       TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1121 MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1122 MARIA AUXILIADORA DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1123 MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1124 MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1125 MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1126 MARIA AUXILIADORA G MIRANDA                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 

1127 MARIA AUXILIADORA NUNES BARBOSA                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1128 MARIA AUXILIADORA O SILVA                                                                            GERENTE - DNS 06 
1129 MARIA AUXILIADORA SILVA COELHO                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1130 MARIA AUXILIADORA V GONCALVES                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1131 MARIA BARBOSA SANDRO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1132 MARIA BERZE POMPEU                                                                                   AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1133 MARIA CALEGARI LOPES                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1134 MARIA CLEIDE BARRETO                                                                                 TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1135 MARIA CLEOFAS DE OLIVEIRA RIBEIRO                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1136 MARIA CLEOFAS DE OLIVEIRA RIBEIRO                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1137 MARIA CONCEICAO LIMA PEMENTEL                                                                        PROFESSOR 

1138 MARIA DA GLORIA BORGES DA SILVA                                                                      AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

1139 MARIA DA GLORIA DE FIGUEIREDO BARROS                                                                 ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1140 MARIA DA GUIA RAMOS DA SILVA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1141 MARIA DAS DORES DA COSTA                                                                             TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1142 MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA                                                                   MEDICO 
1143 MARIA DAS GRACAS FERREIRA                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1144 MARIA DAS GRACAS MORAIS ROSA                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1145 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SANTANA                                                                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1146 MARIA DE FATIMA GABRIEL VIEIRA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1147 MARIA DE FATIMA GABRIEL VIEIRA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1148 MARIA DE FATIMA HENRIQUE                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1149 MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1150 MARIA DE LOS ANGELES CASTRO GARCIA                                                                   MEDICO 
1151 MARIA DE LOURDES GOMES                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1152 MARIA DE LOURDES SANTOS CARNEIRO                                                                     MEDICO 

1153 MARIA DE LURDES SANTOS                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1154 MARIA DO CARMO F E SILVA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1155 MARIA EDILEUSA GOMES ANDRADE                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1156 MARIA ELIZA DA SILVA BARRETO                                                                         AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1157 MARIA ELIZA DOS REIS                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1158 MARIA ELIZABETE ANTONIO                                                                              TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1159 MARIA ELIZABETH SOARES                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1160 MARIA ELOISA DA SILVA ARINOS                                                                         AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
1161 MARIA ELZA GUERREIRO CARNEIRO                                                                        AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
1162 MARIA FERNANDA FIGUEIREDO                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1163 MARIA FRANCISCA GOMES                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1164 MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1165 MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1166 MARIA JOANA DE OLIVEIRA MONGE                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1167 MARIA JOSE DE ALMEIDA                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1168 MARIA JOSE DE LINO                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1169 MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1170 MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1171 MARIA LEONOR SOBRINHO                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 
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1172 MARIA LUCIA DE CAMPOS SOUZA                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1173 MARIA LUCIA DE JESUS                                                                                 AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1174 MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEIRA                                                                    TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1175 MARIA LUCIA RIATO BEZERRA                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1176 MARIA LUCIMEIRE DE MOURA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1177 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA                                                                         AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1178 MARIA LUSIA DE ARAUJO VIEIRA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1179 MARIA LUZIA COSTA MARQUES                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1180 MARIA MADALENA FERREIRA SANTOS                                                                       AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1181 MARIA MARCIA DE OLIVEIRA                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1182 MARIA MARGARETH VERAS GADELHA                                                                        MEDICO 

1183 MARIA NATALINA DE FREITAS                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1184 MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1185 MARIA PEREIRA DOS SANTOS                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1186 MARIA PIEDADE DOS SANTOS                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1187 MARIA RITA DE BARROS ARRUDA                                                                          PROFESSOR 
1188 MARIA RODRIGUES BENTO                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1189 MARIA SANDRA DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1190 MARIA SILVA DE ARRUDA                                                                                ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1191 MARIA SISLENE CARDOSO                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1192 MARIA TEREZINHA LEITE DA SILVA 
OLIVEIRA                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1193 MARIA VIEIRA DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1194 MARIA YASSUKO HAZAMA ZEFERINI                                                                        TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1195 MARIANA CRISTINA DE BARROS COSTA 
MARQUES                                                             ASSESSOR TECNICO - DNS 06 

1196 MARIANGELA CAZANGI                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1197 MARIAZINHA DA SILVA                                                                                  AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1198 MARICELLY COELHO DE SOUZA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1199 MARIELZA SPENGLER DE SOUZA                                                                           MEDICO 
1200 MARIELZE FRANCISCA DE ABREU                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1201 MARILCEIA APARECIDA DA SILVA                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1202 MARILEI BERNADINA DE OLIVEIRA                                                                        AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1203 MARILEIDE FERREIRA PEREIRA                                                                           TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1204 MARILEIDE TRINDADE FONSECA                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1205 MARILENE ALVES DA SILVA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1206 MARILENE DO ESPIRITO SANTO                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1207 MARILENE DO ESPIRITO SANTO                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1208 MARILENE FRANCISCA PINTO SENA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1209 MARILENE GOMES DE ARRUDA                                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1210 MARILENE MARIA DE SOUZA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1211 MARILENE PATRICIO DE MATOS                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1212 MARILENE PINHEIRO TORRES SOUZA                                                                       AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1213 MARILZE BENEDITA DE AMORIM                                                                           SUPERVISOR ESCOLAR - NIVEL: 61 
1214 MARINALVA LEOCADIA DE CARVALHO                                                                       AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1215 MARINALVA PEREIRA REIS                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1216 MARINALVA VIEIRA AGUILAR MEDEIROS                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1217 MARINES PEREIRA CARDOSO                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
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1218 MARINETE DA SILVA GUEDES                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1219 MARINETE MARQUES DE ARRUDA                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1220 MARINETE RODRIGUES S E ANUNCIACAO                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1221 MARIO CORREA MEIRA                                                                                   AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1222 MARIO DE CAMPOS                                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1223 MARIO DE FATIMA DA SILVA                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

1224 MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1225 MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS                                                                       AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 
MUNICIPAL 

1226 MARIONNETT ACEL SILVA                                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1227 MARISETE DA COSTA ALMEIDA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1228 MARISLEI TEIXEIRA DE JESUS                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1229 MARISTELA BENEDITA DA COSTA MACHADO                                                                  PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1230 MARISTELA DE MAGALHAES                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1231 MARISTELA DE MAGALHAES                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1232 MARISTELA DE MORAES                                                                                  AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1233 MARISTELA GUIMARAES ROBERTO                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1234 MARISTELA SANTANA DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1235 MARIZA KALIX DE MIRANDA                                                                              COORDENADOR - DNS 04 
1236 MARIZE GONÇALINA CURVO RONDON                                                                        GERENTE - DNS 06 
1237 MARIZETE MARQUES DE BARROS                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1238 MARIZETH MARIA DE CAMPOS MARTINS                                                                     CONSELHO TUTELAR - DNS 05 
1239 MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1240 MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1241 MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA                                                                      TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1242 MARLENE MARCIA DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1243 MARLENE MARIA MOREIRA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1244 MARLENE NUNES DE SOUSA                                                                               PROFISSIONAL DO SUS - ENFERMEIRO 

1245 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1246 MARLENE REGINA CURVO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1247 MARLETH NUNES DA COSTA                                                                               MEDICO 

1248 MARLEY B DOS SANTOS RODRIGUES                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1249 MARTA DIVINA DE JESUS                                                                                AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1250 MARTA DO PRADO IBIAPINO                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1251 MARTA TEREZINHA FRIZON DE OLIVEIRA                                                                   PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1252 MARYANE BEIJAMINA DA SILVA                                                                           GERENTE - DNS 06 
1253 MATEUS AUGUSTINHO GONCALVES                                                                          ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1254 MATEUS DE SOUZA FILHO                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1255 MATHEUS DA COSTA FARIAS ANDRE                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1256 MAURICIO JOSE DOS REIS                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1257 MAURICIO RODRIGUES DA SILVA                                                                          GUARDA MUNICIPAL 
1258 MAURO SOUZA LEITE                                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1259 MAXIMIANO OLIVEIRA FILHO                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1260 MAYARA MARIA DA SILVA                                                                                ASSESSOR JURIDICO - DNS 05 
1261 MAYARA MENDES FELISMINO                                                                              GUARDA MUNICIPAL 
1262 MEDIAN MARIA DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 
1263 MELRE OLIVEIRA PINTO PADILHA                                                                         PROFESSOR 
1264 MERANIL NILDES DA SILVA                                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1265 METUZALA DA COSTA MEIRA                                                                              ASSESSOR TECNICO - DNS 06 - DEFESA 
SOCIAL 

1266 MICHAEL JHONATTAN ALVES DOS SANTOS                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1267 MICHEL BELMONTE                                                                                      PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1268 MICHEL PATRICK DO AMARAL SILVA                                                                       MEDICO 
1269 MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA                                                                          AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
1270 MICHELE LEAL DOS SANTOS                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1271 MICHELLY ROSA DE MELLO                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1272 MIGUEL JOSENIL DOS SANTOS                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
1273 MIGUELINA DA COSTA ALMEIDA                                                                           AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1274 MIGUELINA PEDROSA DE LIMA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1275 MIKAIL LETICIA DA ROCHA FERNANDES                                                                    TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1276 MILTON DANTAS DE BRITO FILHO                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1277 MILTON SANTOS KSIAZEKI                                                                               AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
1278 MIRIAM APARECIDA DA SILVA                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1279 MIRIAM FATIMA MARTINS                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1280 MIRIAM HELENA CREPALDI BARROS                                                                        AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 
MUNICIPAL 

1281 MIRIAN DIAS FIGUEIREDO                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1282 MIRIAN ESTELA DE SOUZA FREIRE                                                                        PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1283 MIRIAN JANUARIO DE OLIVEIRA                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1284 MIRIAN MARIA VIEIRA DA COSTA                                                                         AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1285 MIRIAN RAMALHO                                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1286 MIRIAN RAMALHO                                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1287 MIRNA VILFRIDA SOARES DA SILVA                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1288 MIRO SANTANA DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1289 MIRTES ROSA DA SILVA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1290 MISAEL ANDRE DOS SANTOS                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

1291 MOACYR DE CAMPOS                                                                                     MEDICO 
1292 MOISES NADAF NETO                                                                                    MEDICO 
1293 MONICA LEITE DELGADO                                                                                 PROFESSOR 
1294 MONICA LEITE DELGADO                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1295 MONICA REGINA DOS SANTOS                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1296 MURY LUCIO MONTEZUMA PEREIRA DA 
SILVA                                                                AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 

1297 MYKAELA SIQUEIRA SILVA SOUZA                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1298 NADELIN OLIVEIRA CALMON                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1299 NADIA BATISTA DE ALMEIDA                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1300 NADIA BENEDITA CURADO DOS SANTOS                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1301 NADIA MARIA AGUIAR BARRETO                                                                           AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1302 NADIR PINTO DA SILVA                                                                                 AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1303 NAIANE CRISTINA NEGRAO                                                                               AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1304 NAILA IZABEL ALVES RODRIGUES                                                                         PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
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40H 

1305 NAIR DA SILVA MAGALHAES                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1306 NAIR ELIAS CARDOSO                                                                                   PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1307 NAIR LIMA DA ROCHA                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1308 NALDSON RAMOS DA COSTA JUNIOR                                                                        AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
1309 NANCY RUBBIA ASSUNCAO PEREIRA                                                                        GERENTE - DNS 06 
1310 NATACHA WOSNIK                                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1311 NATALIA APARECIDA DE ALMEIDA                                                                         ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1312 NATANIEL DE OLIVEIRA                                                                                 AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1313 NAURILENE PRESTES CORREA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1314 NAYARA BUENO OLIVEIRA BARROS                                                                         ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1315 NAZARETH BATISTA DE OLIVEIRA                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1316 NAZARETH BATISTA DE OLIVEIRA                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1317 NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1318 NEDIR DA SILVA OLIVEIRA                                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1319 NEIDE DA SILVA                                                                                       PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1320 NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO                                                                         TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1321 NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES                                                                          PROFESSOR 
1322 NEILA MARIA DE CAMPOS                                                                                CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

1323 NEIVA MACHIORO                                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1324 NELIA MACHADO DA SILVA                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1325 NELLY PEREIRA DE OLIVEIRA                                                                            TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1326 NELMA DE OLIVEIRA NERES                                                                              PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1327 NELSON BENEDITO DE CAMPOS CURADO                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1328 NELSON LEMES DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1329 NELSON MENDES MARTINS                                                                                AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 
MUNICIPAL 

1330 NELTON ROSSINI SCHRANK                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1331 NEUZA MARIA DE MAGALHAES                                                                             ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1332 NEUZALINA NASCIMENTO DE SOUZA                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1333 NEUZELI DE SOUZA                                                                                     AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1334 NEWTON GONCALVES FERREIRA                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1335 NEY BENEDITO DA FONSECA                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1336 NEZINHO DONATO DA CRUZ                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1337 NILDA TENUTA DE CAMPOS                                                                               AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1338 NILMA ENEDINA DA COSTA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1339 NILTON BENEDITO AKERLEY                                                                              AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

1340 NILVA SOLANGE GRACIOLI FELIX                                                                         PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1341 NINFA SEBASTIANA DA SILVA                                                                            AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

1342 NIRLETE MARIA RAMOS                                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1343 NIVALDO MONTEIRO MAGALHAES                                                                           GERENTE - DNS 06 

1344 NIVIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 
SANTOS                                                              PROFESSOR 

1345 NIZETE RODRIGUES GOMES                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1346 NOELI LOPES MAGALHÃES                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1347 NOELY APARECIDA DOS SANTOS                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1348 NOEMI ALMEIDA DE ASSIS CREPIN                                                                        GERENTE - DNS 06 
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1349 ODAIR JOEL CARVALHO MENDES                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1350 ODAIZE LUIZA TEIXEIRA SILVA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1351 ODENIL AUGUSTO PRADO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1352 ODENIL MARQUES DA SILVA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1353 ODENIL SEBA                                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1354 ODENIR CARLOS FERREIRA                                                                               GERENTE DE TOPOGRAFIA - UEL - DNS 06 
1355 ODENIR JESUS DA COSTA                                                                                TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1356 ODENIR SOARES MARTINS                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1357 ODERLINO RODRIGUES DE GODOY                                                                          MEDICO 
1358 ODETE LUCIA DE BARROS                                                                                AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1359 ODETE MARIA DE ALMEIDA BRIDI                                                                         AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1360 ODETE ROMANA DO PRADO                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1361 ODETE SILVA DE MORAES                                                                                AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1362 ODILZA SILVA OLIVEIRA                                                                                AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

1363 ODIRLEY BATISTA DA SILVA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1364 OLACIR LOPES                                                                                         AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
1365 OLGA LUIZA PADILHA                                                                                   AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1366 OLGUINHA MARQUES DA COSTA CAMPOS                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1367 ONEIDE FATIMA DA SILVA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1368 ORDILEY BATISTA DA SILVA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1369 ORLANDO AGUIAR DA SILVA                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1370 OSMARINO TEOFILO DE LARA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1371 OZIEL CAMPOS DE OLIVEIRA                                                                             GUARDA MUNICIPAL 

1372 PABLO JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1373 PAOLA OLIVEIRA AUGUSTO                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1374 PATRICIA BRUNETTA                                                                                    GERENTE - DNS 06 
1375 PATRICIA CRISTINA BORGES FLORENCIO                                                                   MEDICO 
1376 PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA                                                                     GERENTE - DNS 06 
1377 PATRICIA DIAS                                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1378 PATRICIA MENDES FONTANELE OLIVEIRA                                                                   ASSISTENTE TECNICO - UEL - DNS 07 

1379 PATRICIA MURZIN RODRIGUES                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1380 PATRICIA REGINA DA SILVA                                                                             ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1381 PAULA MARIA DA CONCEICAO                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1382 PAULA VALERIA DA COSTA ALVES                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1383 PAULO CESAR DE FIGUEIREDO                                                                            GERENTE - DNS 06 

1384 PAULO CESAR PASSOS DA SILVA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1385 PAULO CEZAR LEMES                                                                                    GUARDA MUNICIPAL 
1386 PAULO DIVINO DIAS DE LIMA                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1387 PAULO HENRIQUE  GUEDES SNOWARESKI                                                                    GERENTE - DNS 06 
1388 PAULO MARCIO SPENGLER                                                                                MEDICO 

1389 PAULO MELCHIOR DA SILVA SOSTER                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1390 PAULO NICOLAU PIRES DA SILVA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1391 PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR                                                                        ASSESSOR ESPECIAL - DNS 03 
1392 PAULO ROBERTO PEREIRA LEITE                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
1393 PAULO ROBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO                                                                   MEDICO 
1394 PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA                                                                       ASSESSOR JURIDICO - PROCURADORIA - DNS 
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05 
1395 PAULO TOMAZ DE ANDRADE                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1396 PEDRO ANDREY SANTOS SILVA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1397 PEDRO DE GUSMAO FILHO                                                                                AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1398 PERAQUID MOREIRA DA COSTA                                                                            MEDICO 
1399 PERAQUID MOREIRA DA COSTA                                                                            MEDICO 
1400 PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA                                                                   GUARDA MUNICIPAL 
1401 PLINIO JOSE DE PAIVA                                                                                 PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1402 POLIANA PEREIRA DA SILVA                                                                             AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
1403 PRISCILA NOEL DE FARIA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1404 RADILZE ARRUDA DE MAGALHAES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1405 RAFAEL AZEVEDO CARRERA                                                                               COORDENADOR - DNS 04 
1406 RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO                                                                           MEDICO 
1407 RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO                                                                           MEDICO 

1408 RAFAELA HERNANDES GODOY                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1409 RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA                                                                     GERENTE - DNS 06 
1410 RAIMUNDA MARIA SOUZA                                                                                 PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1411 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1412 RAIMUNDO CAETANO DA SILVA                                                                            PEDAGOGO - NIVEL: 32 
1413 RAIZA CAMPOS ANTONIACOMI                                                                             ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
1414 RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES                                                                          GERENTE - DNS 06 
1415 RAONI TIBIRIÇA CAMPOS ALMEIDA GUEDES                                                                 GERENTE - DNS 06 
1416 RAQUEL MARIA DE QUEIROZ                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1417 RAYANE DA SILVA DUARTE                                                                               TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1418 REGILAINE SILVA CORREA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1419 REGINA CELIA GONCALVES DE MATOS                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1420 REGINA FERREIRA BENITES                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1421 REGINALDO DO PRADO GOES                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1422 REGINALDO GABRIEL DE CAMPOS CURADO                                                                   TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1423 REINALDO GONÇALO MARTINS GOMES                                                                       AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1424 REINALDO JOAO DELLA PASQUA                                                                           MEDICO 

1425 REINALDO RODRIGUES DE SOUZA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1426 REJANE SANDRA DANTAS DE OLIVEIRA                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1427 RENAN SANTOS SENNA                                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1428 RENATA APARECIDA DA SILVA FREITAS                                                                    TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1429 RENATA DE CASSIA ELIS DE FIGUEIREDO                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1430 RENATA EMY SEMOTO                                                                                    FISCAL MUNICIPAL 
1431 RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO                                                                       PROCURADOR MUNICIPAL 40H 
1432 RENATO CONCEICAO DE BARROS                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1433 RENATO TÁPIAS TETTILA                                                                                ODONTOLOGO 

1434 RENE FERREIRA DO NASCIMENTO                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1435 RHAYSSA APARECIDA ARRUDA DA COSTA 
CAMPOS                                                             SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 

1436 RICARDO COSTA DOS SANTOS                                                                             MEDICO 

1437 RICARDO DAS NEVES VIANA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1438 RITA CASSIA SILVA DESIDERIO CUTIARO                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1439 RITA DE CASSIA GRIGOLETTO                                                                            AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1440 RITA DE CASSIA SILVA LOPES                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
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1441 RITA DO CARMO FERREIRA SIQUEIRA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1442 RITA MARA DE ARRUDA CORTEZ                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1443 RITA MARCIA DE CAMPOS SILVA                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1444 RIZALETE NOVAIS FERREIRA                                                                             AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1445 ROBENILDO NASCIMENTO                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1446 ROBERTO AUGUSTO DIAS                                                                                 GUARDA MUNICIPAL 
1447 ROBERTO CARLOS DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1448 ROBERTO DAVI DE SOUZA                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1449 ROBERTO VANDES DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1450 ROBERTSON FELIX MAIA DIAS                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1451 RODRIGO CABRAL CUNHA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1452 RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA                                                                  MEDICO 

1453 RODRIGO OLIVEIRA MAGALHAES                                                                           TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1454 ROGER MENDES FORTES                                                                                  TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1455 ROGERIO FAVILE DA ROCHA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1456 ROGERIO SANTOS DA SILVA                                                                              AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1457 RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA                                                                         GUARDA MUNICIPAL 

1458 RONAN RICARDO DE ALMEIDA MARTINS                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1459 RONEY DE SOUZA LOPES                                                                                 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1460 RONNEI CLEITON DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1461 RONNY CARLOS MARTINS SOARES                                                                          COORDENADOR - DNS 04 
1462 ROSA SANTANA SILVA                                                                                   PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1463 ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO                                                                         PROFESSOR 
1464 ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1465 ROSALI DE OLIVEIRA                                                                                   TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1466 ROSALINA DE MORAIS  SANTOS                                                                           AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1467 ROSALINA DOMINGAS DE CAMPOS                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1468 ROSALIO ARAUJO DOS SANTOS                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1469 ROSANA DOMINGAS DA SILVA                                                                             PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1470 ROSANA DOMINGAS DA SILVA                                                                             PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1471 ROSANA DOS SANTOS GOES                                                                               GUARDA MUNICIPAL 
1472 ROSANA FATIMA DE ARRUDA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1473 ROSANA JOSE DE FRANCA CASTRO                                                                         PROFESSOR 
1474 ROSANE MARIA DE CAMPOS                                                                               ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1475 ROSANE MARIA WOJCIK                                                                                  MEDICO 
1476 ROSANE VIEIRO VEIGA                                                                                  ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
1477 ROSANGELA CRISTINA LOPES DE SOUZA                                                                    PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1478 ROSANGELA RAMAO ANDREOTTI                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1479 ROSANGELA RODRIGUES BRANDAO DA 
COSTA                                                                 

TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1480 ROSANGELA SANTOS COSTA DE MOURA                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1481 ROSANY BONFIM DA CRUZ                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

1482 ROSAYKA NIULA MARTINS SILVA DO 
AMARAL                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1483 ROSEANE MARIA COSTA                                                                                  PROFESSOR 
1484 ROSECLER SOUSA NOGUEIRA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
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1485 ROSECLER SOUSA NOGUEIRA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1486 ROSEIR BRANDÃO DIONISIO                                                                              GUARDA MUNICIPAL 
1487 ROSELI ALVES DE OLIVEIRA                                                                             AGENTE TÉCNICO DO SUS 30H 

1488 ROSELI FRANCISCA NEVES DO ESPIRITO 
SANTO                                                             

TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1489 ROSEMARY SOUZA PRADO                                                                                 ASSESSOR DE GESTAO - DNS 02 
1490 ROSEMEIRE GONCALINA DE SOUZA AMARAL                                                                  TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1491 ROSENI DOS SANTOS                                                                                    TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1492 ROSENIL DUARTE DA COSTA                                                                              AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1493 ROSIANE CONCEICAO DA SILVA                                                                           AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1494 ROSIANE DA SILVA PEREIRA                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1495 ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1496 ROSIELEM BEZERRA ORTIZ                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1497 ROSILANG MARIA DA COSTA                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1498 ROSILDA JURRUPI DE OLIVEIRA                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1499 ROSILENE ANDRADE SANTANA                                                                             TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1500 ROSILENE CRISTINA MONTES                                                                             PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1501 ROSILENE GUIA DE ALMEIDA PEREIRA LEITE                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1502 ROSILENE MENDES DA SILVA                                                                             TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1503 ROSILENE RAMOS DA SILVA  SOUZA                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1504 ROSIMAR TEIXEIRA                                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1505 ROSIMAR VIEIRA PEREIRA DE CASTRO                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1506 ROSIMARA MINAS NOVAS DE OLIVEIRA                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1507 ROSIMEIRE DA SILVA CAMPOS                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1508 ROSIMEIRE FERREIRA PEREIRA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1509 ROSIMEIRE MIGUEL DIAS                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1510 ROSIMEIRE ZORZIN                                                                                     PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1511 ROSIMEIRY LIRA MILHOMEM                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1512 ROSIMEYRE QUEIROZ DA SILVA                                                                           TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1513 ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1514 ROSINETE RIBEIRO DE MORAIS                                                                           AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1515 ROSITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1516 ROSIVANE DE SOUZA SONEMBERG                                                                          PROFESSOR 

1517 ROZALIA DE JESUS LEMES DE CAMPOS                                                                     AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1518 ROZALVIS ANTUNES DA SILVA                                                                            AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1519 ROZILENE BARROS VIEIRA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1520 ROZILENE BARROS VIEIRA                                                                               PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1521 RUBENS DA SILVA FELIX                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1522 RUFINA PEREIRA DE LOYOLA CAMPOS                                                                      AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1523 RUTE COLUNA TAQUES                                                                                   PROFESSOR 
1524 RUTH BISPO DA SILVA                                                                                  AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
1525 SADRACK HIRAN DA SILVA                                                                               AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1526 SANDRA ADRIANE DE LIMA TORRES                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1527 SANDRA APARECIDA DE FIGUEIREDO                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1528 SANDRA DE SOUZA PEREIRA                                                                              PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
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1529 SANDRA MARA DE SOUZA BORGES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1530 SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1531 SANDRA NASSARDEN                                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1532 SANDRA OLIVEIRA SANTOS                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1533 SANDRA PAULA DE MORAES                                                                               TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1534 SANDRA REGINA DE SIQUEIRA TRAVAINA                                                                   COORD ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 
DNS 04 

1535 SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM                                                                        PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1536 SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO                                                                       AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1537 SANDRA REGINA RECH DA COSTA                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1538 SARA JOELI MONFORT DE ALBUQUERQUE                                                                    AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1539 SATURNINO JOSE DA COSTA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1540 SEBASTIANA BARBOSA SANTOS                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1541 SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA                                                                        TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1542 SEBASTIAO BENEDITO CORREA DA COSTA                                                                   AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 
MUNICIPAL 

1543 SEBASTIAO CARLOS ROSA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 

1544 SEBASTIAO FERREIRA LIMA                                                                              TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1545 SEBASTIAO MESSIAS NETO                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1546 SEBASTIÃO SILVA COSTA                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1547 SELCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA                                                                PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1548 SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA                                                                          TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1549 SELMA CRISTINA MAGRON                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1550 SELMA SILVA MORAES                                                                                   TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1551 SELMA SIQUEIRA DA SILVA                                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1552 SEMIRAMIS DE CASTRO                                                                                  PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1553 SERGIO ALVES                                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1554 SERGIO ANTONIO DA SILVA                                                                              AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1555 SERGIO DA SILVA                                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1556 SERGIO FREITAS DA SILVA                                                                              AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 40H 
1557 SERGIO LIRIO FLORES                                                                                  GUARDA MUNICIPAL 
1558 SERGIO PEREIRA DE BARROS                                                                             GERENTE - DNS 06 
1559 SEVERINO CORCINO DE ARAUJO                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1560 SHANNY DOS SANTOS MOTA                                                                               TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1561 SHEILA BENEDITA DA SILVA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
1562 SHEILAINY CRISTINA DA COSTA ARRUDA                                                                   SECRETARIO ESCOLAR - DNS 08 
1563 SHIRLEY DA SILVA PEREIRA                                                                             PROFESSOR 
1564 SIBELE AUXILIADORA DE OLIVEIRA                                                                       TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

1565 SIDNEY MARQUES BOTELHO                                                                               AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1566 SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO                                                                             GUARDA MUNICIPAL 

1567 SIDNEY SILVA MORAES                                                                                  AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1568 SILMARA LOPES DA COSTA FEITOSA                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1569 SILVANA CARVALHO DA SILVA                                                                            TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
1570 SILVANA GARCES SILVA                                                                                 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1571 SILVANA MARIANA BORGES                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1572 SILVANA PAULA DE MORAES                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1573 SILVANE DA SILVA A SACRAMENTO                                                                        TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 
1574 SILVANIA FRANCA DA SILVA                                                                             MEDICO 

1575 SILVIA CARDOSO                                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1576 SILVIA DE SOUZA CUELHO                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1577 SILVIA MARA GONCALVES                                                                                ASSESSOR DE GESTAO - DNS 02 

1578 SILVIA YUKI NISHIYAMA SAITO                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1579 SIMONE APARECIDA LOPES                                                                               PROFESSOR 

1580 SIMONE AUXILIADORA DE ABREU                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1581 SIMONE CRISTINA CURVO                                                                                PROFESSOR 
1582 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA                                                                            AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1583 SINIER FERREIRA DA LUZ                                                                               AG DESENV ECONOMICO E SOCIAL - NV 
MEDIO  

1584 SIRLEI DE FATIMA BENELLI                                                                             GERENTE - DNS 06 
1585 SIRLENE APARECIDA DE FREITAS                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1586 SIRLENE APARECIDA DE FREITAS                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1587 SOELY APARECIDA DIAS PAES                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1588 SOFIA APARECIDA GIL DE OLIVEIRA                                                                      GERENTE - DNS 06 
1589 SOLANGE DE ARRUDA SANTOS                                                                             CONSELHO TUTELAR - DNS 05 

1590 SOLANGE DE AZEVEDO CARRERA                                                                           PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1591 SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA                                                                             GERENTE - DNS 06 
1592 SOLANGE DEIZE DA COSTA                                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1593 SONEIZE MARIA DE SOUZA FERREIRA                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1594 SONIA APARECIDA DE ABREU QUEIROZ                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1595 SONIA LUIZA SOUZA PINHEIRO                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1596 SONIA MACARIA DA SILVA CANDIDO                                                                       TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1597 SONIA MARIA SIMOES MONTEIRO                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1598 SONIA PATRICIA DE ALMEIDA                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1599 SONIA REGINA DE SOUZA NEVES                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1600 SONIA ROSA DOS SANTOS                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1601 SONIA VIDOY                                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1602 STEFAYNE DE MORAES                                                                                   ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
1603 STELLA MARIA KALIX DE MIRANDA                                                                        ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1604 SUELI ALVES LOPES                                                                                    TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1605 SUELI DOS SANTOS PIVANTE PINHO                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1606 SUELLEN BORGES DE AMORIM                                                                             PROFESSOR 

1607 SUELY VILELA DOS SANTOS                                                                              TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1608 SUHMARA UNTAR DE O PESSOA                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1609 SUHMAYA SILVA UNTAR DE OLIVEIRA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1610 SUZAN MEIRE DE MELLO RODRIGUES                                                                       PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1611 SUZANA NOGUEIRA LOPES                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1612 SUZANA NOGUEIRA LOPES                                                                                PROFESSOR 
1613 SUZE MARA DE SIQUEIRA                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

1614 SUZETE DE JESUS E SILVA                                                                              AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1615 SUZILENE PAULA DE MORAES                                                                             AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1616 SYLVIO CESAR DE MORAES                                                                               AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1617 SYNARA SOUZA BRAGA                                                                                   MEDICO 
1618 TAINARA ESTHEFANI FRANCISCA DA CRUZ                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
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EDUCACIONAL 

1619 TALITA REGINA DE BARROS COSTA MARQU                                                                  TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1620 TANIA APARECIDA CRISPIM FASSIONI                                                                     TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1621 TANIA APARECIDA MOLINA                                                                               TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1622 TANIA DO ESPIRITO SANTO GIL                                                                          AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1623 TANIA MARIA DA SILVA SANTOS                                                                          PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1624 TATIANE CARLA BARBIERI                                                                               PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1625 TAUANE DE CARVALHO MONTEIRO                                                                          TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1626 TELCA FRANCISCA AGUIAR LIMA                                                                          AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1627 TELMA GONÇALINA CURVO DE ALMEIDA                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1628 TEODOMIRA OLIVEIRA DA LUZ                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1629 TEREZA CRISTINA MATA DA SILVA                                                                        AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H 
1630 TEREZA DE OLIVEIRA HUBNER                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1631 TEREZA NUNES DA SILVA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1632 TEREZINHA BERTOLI RICCI BIANCHINI                                                                    ODONTOLOGO 

1633 TERGIO ALCINDO DA SILVA                                                                              PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1634 TETIJONY DE OLIVEIRA                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1635 THAIS HELENA DA MATA CAMPOS                                                                          COORDENADOR - DNS 04 
1636 THAIS RODRIGUES MARTINS                                                                              PROFESSOR 
1637 THALIA AGUIAR DE ARAUJO                                                                              ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 

1638 THAYNA AUXILIADORA DA SILVA                                                                          PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
30H 

1639 THIAGO ALEXWELL DOS SANTOS MIRANDA                                                                   TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1640 THIAGO COELHO DA CUNHA                                                                               PROCURADORIA - DNS 02 

1641 THULIO AYRES COELHO SILVA GUEDES                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1642 TOSHIO DOI                                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1643 UEBER DIAS DE SOUZA                                                                                  TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1644 UILMA PEREIRA DOS SANTOS TENORIO                                                                     PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1645 ULDA MARTINS DE SOUZA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1646 VAINE ALVES DA SILVA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1647 VALDA VALERIA DE OLIVEIRA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1648 VALDECI RODRIGUES DA SILVA                                                                           PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1649 VALDELIRA ROSENDO ROCHA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1650 VALDEMIR BARBOSA DA SILVA                                                                            AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1651 VALDEMIR BOTELHO DE SOUZA                                                                            AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1652 VALDEMIR GONCALO DA SILVA                                                                            AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1653 VALDEMIRA RODRIGUES DE AMORIM 
GONCALVES                                                              AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1654 VALDEMIRO BENEDITO DA SILVA                                                                          AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 
1655 VALDERI CARNEIRO DA SILVA                                                                            ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1656 VALDETE RIBEIRO DE PAULA                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1657 VALDINEIA CARMEM DO NASCIMENTO                                                                       AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1658 VALDINEY RODRIGUES DE ALMEIDA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1659 VALDIR MARCIO LEITE                                                                                  AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS - 
NIVEL MEDIO 
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1660 VALDIRENE BENEDITA DA COSTA                                                                          PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1661 VALDMEIRE FERREIRA PATRICIO FELIX                                                                    AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1662 VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO                                                                       AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1663 VALERIA CALDEIRA DIAS                                                                                TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1664 VALERIA MARTINS SILVA                                                                                PROFESSOR 

1665 VALMIR BATISTA DA SILVA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1666 VALTENCIR JOSÉ DA SILVA                                                                              PROCURADOR MUNICIPAL 40H 
1667 VANDA DA SILVA BONSEPACHO                                                                            AGENTE TÉCNICO DO SUS 30H 
1668 VANDA DAS NEVES MACEDO DA SILVA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1669 VANDA HELENA KINDT DA SILVA                                                                          AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1670 VANDA LUCIA DE SOUZA                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1671 VANDA MARTINS DE LIMA                                                                                AGENTE TECNICO DO SUS 40H 
1672 VANDA PAULA DE FREITAS                                                                               AGENTE TECNICO DO SUS 40H 

1673 VANDILLANDES CACIA DA SILVA                                                                          TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1674 VANESA GUEVARA DIAS                                                                                  PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1675 VANESSA A COSTA MONTES                                                                               AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 
MUNICIPAL 

1676 VANESSA ALMEIDA BATISTA DE ANDRADE                                                                   PROFESSOR 
1677 VANESSA CRISTIANE CACERES NAVARRO                                                                    SUBSECRETARIO - DNS 02 

1678 VANESSA PIERIM ALVES                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1679 VANETE GONCALINA DE PINHO                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1680 VANIA APARECIDA ARANTES PEREIRA                                                                      PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1681 VANIA LIGIA DA SILVA                                                                                 PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS 
40H 

1682 VANIA MARIA PECORI BIANCO                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1683 VANIA MENDES                                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1684 VANIA RITA DE SOUZA MOURA                                                                            PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1685 VANILDA PEREIRA BATISTA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1686 VANILDA PEREIRA BATISTA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1687 VANILDES BARBOSA DA SILVA                                                                            PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 

1688 VANILDES OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1689 VANILZE CRISTINA DE FIGUEIREDO LOPES                                                                 AGENTE TÉCNICO DO SUS 30H 

1690 VANUSA BRITO DA SILVA                                                                                TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL 

1691 VERA LUCIA MACIEL DE FIGUEIREDO                                                                      TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1692 VERA LUCIA RODRIGUES DE MACEDO                                                                       TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1693 VERA LUCIA VALADARES DE OLIVEIRA                                                                     AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL  

1694 VERA LUCIA VIANA DA SILVA PAES                                                                       PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1695 VERA MARIA PEREIRA                                                                                   AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

1696 VERA MARIA SANT ANA E SILVA 
BORTOLUZZI                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1697 VERA MARIA SANT ANA E SILVA 
BORTOLUZZI                                                               PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1698 VERACI DA SILVA BUENO                                                                                AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1699 VERANETE DA SILVA AZEVEDO                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1700 VEREDIANA SOARES DAVINO                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1701 VERGILIO PAES DE ARRUDA                                                                              TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1702 VERONICA MARIA METELO                                                                                PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
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1703 VICENTE GOMES DE LACERDA                                                                             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

1704 VIDAL DE ARAÚJO BASTOS                                                                               ASSESSOR TECNICO - DNS 06 
1705 VILMA AUXILIADORA DE SOUZA                                                                           PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1706 VILMA MAZIEIRI PERES                                                                                 TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1707 VIRDINEI DA SILVA BENS                                                                               SUBSECRETARIO - DNS 02 

1708 VIRGINIA CRISTINA DA COSTA LIMA                                                                      TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1709 VITORIA SIQUEIRA GRACIANO                                                                            TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1710 VITORIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO                                                                     TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1711 VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS                                                                      GUARDA MUNICIPAL 

1712 VIVIANE MARIA DA SILVA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1713 VIVIANE SALAROLLI SOUZA SILVA                                                                        PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1714 VIVIANE SOUZA DO NASCIMENTO                                                                          SUBSECRETARIO - DNS 02 
1715 WAGNER CARLOS DA SILVA                                                                               FISCAL MUNICIPAL 
1716 WAGNER MONANTHA SOUSA MORAIS                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1717 WALACE SANTOS GUIMARAES                                                                              MEDICO 
1718 WALACE SANTOS GUIMARAES                                                                              MEDICO 
1719 WALDEMAR ROBERTO DE TOLEDO                                                                           AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1720 WALDIR PAES DE ARRUDA                                                                                TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1721 WALDISNEI MORENO COSTA                                                                               SUPERINTENDENTE - DNS 03 

1722 WALDIZE XAVIER DE LIMA                                                                               TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1723 WALTEIR BARROS DA SILVA                                                                              GERENTE - DNS 06 
1724 WANDA CECILIA CORREA DE MELO                                                                         PROFESSOR NV SUPERIOR 25 H 
1725 WANDERLEI DOMINGOS DA COSTA                                                                          GUARDA MUNICIPAL 
1726 WANDERSON GONCALVES DE CARVALHO                                                                      COORDENADOR - DNS 04 

1727 WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA                                                                        TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1728 WANIA CAMPOS OLIVEIRA                                                                                COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
UEL - DNS 04 

1729 WELLINGHTON DA CRUZ                                                                                  COORDENADOR - DNS 04 
1730 WESLEY CESAR SCHEMBEK                                                                                GUARDA MUNICIPAL 

1731 WILLIAN GONCALO DE ARRUDA                                                                            TEC DE DESENV ECON E SOCIAL - CONTADOR 
E GESTOR MUN 

1732 WILSON BENEDITO PEREIRA                                                                              MEDICO 
1733 WILSON FERREIRA DE MATOS                                                                             AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 
1734 WILSON GUIMARAES NOVAIS                                                                              MEDICO 

1735 WILSON NEY SOARES GONÇALVES                                                                          TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1736 WILSON PIRES DE ANDRADE                                                                              COORDENADOR - DNS 04 
1737 WOLNEY DE OLIVEIRA TAQUES                                                                            MEDICO 
1738 ZAQUEU GONCALVES E SILVA                                                                             ASSISTENTE TECNICO - DNS 07 
1739 ZARIFE UNTAR                                                                                         PROFESSOR NV MEDIO 25 H 

1740 ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA                                                                         TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1741 ZEDINETE DIAS DE MAGALHAES                                                                           TÉCNICO DE SUPORTE  ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1742 ZELITO DIAS EVANGELISTA                                                                              GUARDA MUNICIPAL 
1743 ZENILDO PACHECO SAMPAIO                                                                              MEDICO 
1744 ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA                                                                              PROFESSOR NV MEDIO 25 H 
1745 ZILDA LUCIMAR DE MORAES CORREIA                                                                      AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1746 ZILMA DA GUIA AMORIM                                                                                 TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1747 ZILMA FAGUNDES                                                                                       AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H 

1748 ZILMA MENDES NOGUEIRA                                                                                AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 
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1749 ZILZA DE MOURA VIANA                                                                                 AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 30H 

1750 ZITO HELENO PINHO DE LIMA                                                                            TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1751 ADRIANO MARCELO FERREIRA                                                       DIGITADOR 
1752 DOMINIK ANTUNES DE CAMPOS SILVA ESTAGIÁRIA 
1753 FREDERICO MATHEUS AUXILIAR DE ELETRICISTA   
1754 JOÃO OTAVIO DE FREITAS  GERENTE ADMINISTRATIVO 
1755 LUIS DIAS RABELO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 
1756 VILMA BUENO                                 CUIDADORA DE IDOSOS 

 
E para que não se alegue desconhecimento das implicações da presente Lista Geral de Jurados 2018, transcrevo o teor 
dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: “SEÇÃO VIII - DA FUNÇÃO DO 
JURADO”.  
“Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, 
profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.  

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado.  

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;  

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;  

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;  

IV – os Prefeitos Municipais;  

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;  

VIII – os militares em serviço ativo;  

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;  

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.  

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.  

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária. 

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.  

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado 
pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.  

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 
força maior, até o momento da chamada dos jurados.  

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.  

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são 
os juízes togados.  

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 
responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código”. 
NADA MAIS. Eu, Sheila da Silva Figueiredo, Gestora Judiciária, que o digitei. 
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Várzea Grande - MT, 06 de Novembro de 2018. 
 

 
Sheila da Silva Figueiredo 
Gestora Judiciária  

 
 

 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água Limpa 
Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8400 ou 3688-8453 
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